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ЗАПОВЕД  
 

№РД -721/09.11.2017г. 
 
 

     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133 от ЗВМД  и взетите решения на  заседание 
на епизоотична комисия с протокол от 08.11.2017г., назначена със Заповед №РД-
591/17.09.2017г. на кмета на общината във връзка с констатирани огнища  на болестта 
инфлуенца „А“  по птиците в области Добрич, Хасково и с.Зимница, община Стралджа, 
област Ямбол и недопускане на разпространението на болестта на  територията на  община 
Елхово 

НАРЕЖДАМ: 
 

              1. РВМС да организира  извършване на съвместни проверки с представители на 
орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества  и на държавните лесничейства  за 
наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици; 
              2. РВМС да извършва постоянен ветеринарно медицински контрол за спазване на 
мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти;  
              3. РВМС да извършва периодични клинични прегледи и при съмнение за 
инфлуенца- взимане на проби  от домашни и диви птици за виросологични изследвания. 
              4.Собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство“ да не допускат 
излизането на птиците извън помещенията за отглеждане; 
              5.Собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство“ да не допускат 
контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. 
              6.Собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство“ да съхраняват в 
закрити помещения фуража, с който изхранват птиците. 
              7.Собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“ да създадат условия за 
разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици. 
              8.Собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство“да уведомят 
незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място  при отклонение  
в зравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.            

            9.Собствениците на птицевъдни обекти да предприемат мерки за повишаване на 
биосигурността на обекта, включително извършване на дезинфекция на транспортни 
средсва и хора. 
           10.Собствениците на птицевъдни обекти да не допускат излизане на птиците извън 
помещенията за отглеждане. 
           11.Собствениците на птицевъдни обекти да не допускат превишаване на капацитета 
на птицевъдния обект, съобразно квадратурата на помещенията на отглеждане. 



           12.Собствениците на птицевъдни обекти да не допускат контакт между птиците и 
други домашни  и /или диви птици. 
           13.Собствениците на птицевъдни обекти да съхраняват в закрити помещения 
фуража, с който изхранват птиците . 
           14.Собствениците на птицевъдни обекти да не отглеждат едновремено водоплаващи  
и други видове птици и във всяко помещение да се отглежда само една технологична група 
птици . 
           15.Собствениците на птицевъдни обекти да уведомят незабавно обслужващия 
обекта ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за съответната община при 
отклонение от здравословното състояние на отглежданите птици и /или при завишена 
смъртност. 
           16.Забранявам  провеждането на пазари и изложби на територията на община 
Елхово. 
           17.Забранявам  разселването на диви птици за обстрел. 
           18.Зареждането на птици в птицевъдни обекти на територията на община Елхово да 
се извършва при следните изисквания : 
-зареждането на птици се извършва единствено в обекти регистрирани по чл.137 от ЗВМД. 
-три дни преди зареждането собственика на обекта писмено уведомява официалния 
ветеринарен лекар, отговарящ за общината за зареждането, като официалния ветеринарен 
лекар контролира зареждането на обекта с новата партида и в рамките на 21дни от 
зареждането извършва проверка на място. 
-при съмнение за инфлуенца официалния ветеринарен лекар взема проби за вирусологично 
изследване.  
           19.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съответните служби по 
компетентност-РВМС, РУП –гр.Елхово, Ловно рибарско сдружение-Елхово, ДГС-Елхово, 
кметове и кметски наместници на населените места в община Елхово. 
           Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Елхово  www.elhovobg.org  
и да се изпрати до всички кметства на населените места в общината за сведение и 
уведомяване на населението. 
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