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ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ З-01-875
гр. Търговище, 02.11. 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с Писмо изх. № ОКД-04.2/24.10.2017 г. на Областен Управител на
област Търговище, относно Решения, приети на заседание на Областната епизоотична комисия от
24.10.2017 г. за предприемане на мерки за предотвратяване на проникването и разпространението
на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците /грип/, Протокол № 1/09.01.2017 г. от
заседание на Общинската епизоотична комисия, Писмо изх № 10-00-3/11.01.2017 г. до кметове
/кметски наместници/,
З А П О В Я Д В А М:
1. Изменям т. 4 от Заповед № З-01-911/28.11.2016 г. както следва:
„Т.4. Забранявам провеждането на изложби и други събирания на домашни или други птици
на територията на Община Търговище”.
2. Всички останали текстове от Заповед № З-01-911/28.11.2016 г. остават в сила и
непроменени.
Настоящата Заповед да се счита за неразделна част от Заповед № З-01-911/28.11.2016 г.
Копие от Заповедта да се връчи срещу подпис от Кмета /Кметския наместник/ на
собствениците и управители на птицевъдни 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, Кооперация на природолюбителите „Мир”
за сведение и оказване на съответното съдействие при необходимост.
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