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         З  А  П  О  В  Е  Д 
  

№  РД  - 15 - 011/05.01.2017 год. 

гр. Берковица 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закон за опазване на 

селскостопанското имущество, във връзка чл. 133 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, във връзка с Протокол № 1/05.01.2017 г. на 

Общинската епизоотична комисия към община Берковица, назначена със 

Заповед № РД-15-007/05.01.2017 г. на Кмета на община Берковица и във връзка 

със Заповед № РД09-1024/29.12.2016 г. на Десислава Танева – Министър на 

земеделието и храните, относно незабавното привеждане в състояние на 

повишена епизоотична готовност на всички райони в Република България, и с 

цел подобряване на организацията и изпълнение на мерките за контрол при 

появата и разпространението на болестта Инфлуенца по птиците в община 

Берковица 

  

Н А Р Е Ж Д А М  : 
 

1. Забранявам провеждането на пазари, изложби, състезания за птици или 

други събирания на птици на територията на община Берковица. 

2. Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици 

(недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните, отделно 

отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за 

предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на 

фуражите в закрити помещения). 

3. Забранявам придвижването и транспортирането на домашни и други 

птици, на разплодни яйца, еднодневни пилета и трупове, в и от засегнати и 

контактни животновъдни обекти на територията на община Берковица, с 

изключение на придвижването и транспортирането в границите на 

животновъдните обекти.. 

4. Забранявам придвижването и транспортирането на домашни птици, 

пронасящи птици, еднодневни пилета, яйца, в и от засегнати и контактни 

животновъдни обекти на територията на община Берковица, с изключение на 

случаите, когато се прилагат мерки за биосигурност и при транзитно 

преминаване през зоната. 

5. Забранявам изнасянето и изхвърлянето на използвани отпадъци, тор 

или течна екскрементна смес от животновъдните обекти в зоните в предпазните 

3 /три/ километрови зони около животновъдни обекти с констатирано огнище на 

инфлуенца по птиците, без разрешение от официален ветеринарен лекар. 

6. Забранявам влизането на екарисажни коли в и от животновъдните 

обекти в зоните в предпазните 3 /три/ километрови зони около животновъдни 
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обекти с констатирано огнище на инфлуенца по птиците, без разрешение от 

официален ветеринарен лекар. 

7. Кметовете и кметските наместници на населените места да проведат 

информационна кампания на собствениците на домашни птици за клиниката на 

заболяването инфлуенца /грип/ по птиците. 

8. Собствениците на стопанства за птици, както и собствениците на 

домашни птици, незабавно да уведомяват общинския ветеринарен лекар или 

кмета/кметския наместник на населеното място при отклонение в 

здравословното състояние на отглежданите птици. 

9. Кметовете/кметските наместници на населените да организират 

преброяване на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат птици и да 

предоставят данните на официалния ветеринарен лекар на Община Берковица и 

на общинската администрация – Берковица. 

 Заповедта да се сведе до знанието на членовете на епизоотичната комисия, 

до кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията 

на община Берковица за сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнението възлагам на Зам.-кмета на Община Берковица 

Радослав Найденов – председател на епизоотичната комисия към община 

Берковица, на Директор дирекция „ИРЗГЕОП“ при ОбА - Берковица Мирослав 

Тонов – секретар на епизоотичната комисия към община Берковица, Милена 

Иванова – инспектор „ОС“ при ОбА – Берковица, както и на кметовете и 

кметските наместници по населени места. 

 

 

 

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ / П П/ 

Кмет на Община Берковица 

 

 


