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ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ З-01-911
гр. Търговище, 28.11.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Писмо изх. № ОКД-04.3/16.11.2016 г. на Областен Управител на
област Търговище, относно Решения, приети на заседание на Областната епизоотична комисия от
16.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта
високопатогенна Инфлуенца по птиците и заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ и
Решения по Протокол № 2/24.11.2016 г. от заседание на Общинската епизоотична комисия,
З А П О В Я Д В А М:
1. Да се предотврати контакта между птици, които са с постоянно обитаване в дивата
природа и домашните такива, като се ограничи тяхното свободното излизане от стопанските
дворове. Желателно е домашните патици и гъски да се отглеждат в дворовете разделно от другите
домашни птици.
2. Фуражите за изхранване на селскостопанските животни и птици да се съхраняват в
закрити помещения, като се опазват от гризачи и случайно прелитащи птици /врани, гълъби,
врабчета, диви гъски и патици и др./.
3. Всички стопани, отглеждащи селскостопански животни /свине, овце, кози, говеда, зайци/
и птици /от вида водоплаващи и кокошия вид/ в дворовете си, да спазват строга лична хигиена с
цел предотвратяване на зараза.
4. Провеждането на изложби, лов на пернат дивеч и диви прасета, продажбата на живи
птици, прасета и свине да става под контрола на районните ветеринарни лекари, а в обектите за
промишлено отглеждане на птици и свине да се засили надзора на специалистите от Областна
дирекция по безопасност на храните – Търговище /ОДБХ/.
5. Членовете на ловните дружинки да следят за необичайно висок процент на умрели диви
и мигриращи птици, диви прасета и други животни в естествената им среда на местообитание,
като незабавно уведомяват кмета на населеното място, районния ветеринарен лекар и
представителите на Ловно рибарски съюз /ЛРД/ или Държавно горско стопанство /ДГС/,
отговарящи за даденото населено място.
6. Кметът /Кметския наместник/ да не допуска наличието или възникването на
нерегламентирани сметища на територията на населеното място - да контролира изхвърлянето и
обзвреждането на хранителни отпадъци, както и опаковките от тях, от хотели, ресторанти,
магазини, паркинги, детски ясли, детски градини и учебни заведения.
7. Кметът /Кметския наместник/ на всяко населеното място незабавно да уведомява
специалистите от ОДБХ за транспортиране или друго движение на живи птици и свине особено
за екземпляри без идентификация или извършване на нерегламентирана търговия.
9. Стопаните, отглеждащи в личното си стопанство птици и свине, незабавно да уведомяват
районния ветеринарен лекар или кмета на населеното място при възникнал здравословен проблем
или завишена смъртност по отглежданите домашни птици и свине, при наличие на клинични
признаци на африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца при птиците, завишена
заболеваемост или внезапна смърт.

Копие от настоящата Заповед да се връчи срещу подпис от Кмета /Кметския наместник/ на
собствениците и управители на птицевъдни и свиневъдни обекти, находящи се в съответното
населено място за сведение и съдействие с цел предотвратяване на евентуално разпространение на
зараза.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Емине Якубова – Заместник-кмет на
Община Търговище.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска
администрация гр. Търговище и да се публикува на интернет-страницата на Община Търговище.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на Кметове /Кметски наместници/ на населени
места на територията на Община Търговище, Областна дирекция „Полиция” – Търговище, ОДБХ
– Търговище, Сдружение ловно-рибарско дружество – Търговище, ДГС – Търговище, Регионална
дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище, за сведение и оказване на съответното
съдействие при необходимост.
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