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З А П О В Е Д 

№ РД-01-61 

гр. Главиница, 12.02.2020 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Заповед  №РД-11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ и Протокол №1 от 05.02.2020 г. на Общинската епизоотична комисия 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Кметовете и кметските наместници по населените места да запознаят 

собствениците на птицевъдни обекти, ловните дружинки, както и други заинтересовани 

лица с набелязаните превантивни мерки за недопускане на проникването на болестта 

Инфлуенца по птиците на територията на община Главиница, а именно: 

 Да не се допуска излизането на домашни птици извън дворовете на стопанствата. 

 Да се ограничи до минимум възможността за контакт между птици, живеещи в 

 дивата природа и домашни птици. 

 Фуражът за изхранване на домашните птици да се съхранява в закрити помещения. 

 Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия  

обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място, при отклонение в здравословното 

състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.  

 При откриване на трупове на умрели птици /домашни или диви/, следва да се 

сигнализират незабавно ветеринарните органи. 

 Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици на територията на 

общината. 

 Орнитоложките дружества, ловните организации и държавните горски стопанства да 

извършват засилен надзор при дивите птици. 

 Транспортирането на птици да се извършва само когато партидата е съпроводена с 

изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, 

съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски 

наместници по населени места на територията на община Главиница за сведение и 

изпълнение. 

Кметовете и кметските наместници се задължават да уведомят населението и 

собствениците на птицеферми на територията на общината за съдържанието на настоящата 

заповед. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Сюзан Хасан – зам.-кмет 

„Стопански дейности” при община Главиница. 

 

Неждет Джевдет     /п/ 

/Кмет на община Главиница/ 
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