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З А П О В Е Д 

№ ОК-04-03-26 

Смолян, 28.01.2020 г. 
 

 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед № РД11-

252/23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 
храните  

 
ЗАПОВЯДВАМ: 

 
 
I. Привеждам в състояние на повишена епизоотична готовност областната и 

общинските епизоотични комисии на територията на област Смолян по отношение на 
болестта Инфлуенца по птиците. 

 
II. Да се проведат заседания на областната и общинските епизоотични комисии за 

предприемане на мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по 
птиците на територията на съответната община и област Смолян. Протоколите от 
проведените заседания да се изпратят до Директора на ОДБХ – Смолян.  

 
III. На основание чл. 130, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
1. Забранявам отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и 

категории до отмяна на настоящата заповед. 
2. Забранявам провеждането на изложби и пазари за птици на територията на област 

Смолян до отмяна на настоящата заповед. 
 
IV. Директорът на ОДБХ – Смолян да организира: 
1. Провеждане на срещи с орнитоложки дружества, ловните организации и 

Регионална дирекция по горите за извършване на засилен надзор при дивите птици. 
2. Извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на птици за въведените 

мерки за биосигурност (недопускане на отглеждане на открито на домашни птици; 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. Извършване на проверка за изпълнението на приетата програма за надзор на 
болестта инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2019 - 2021 г., както и 
изпълнението на заповеди на изпълнителния директор на БАБХ. 

4. Провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, 
ловците, ветеринарномедицинските специалисти (спазване на мерките за биосигурност, 
незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета на населеното място при 
отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена 
смъртност). 

 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на Постоянната областна 
епизоотична комисия, кметовете на общини в област Смолян, които да я сведат до знанието 
на кметовете на кметства и кметските наместници, управителя на птицевъден обект 



 
ЗАПОВЕД № ОК-04-03-26/28.01.2020 г. 

 
 

2 
 

„Кокоимпекс”, „Рибарство и контрол” – Смолян към oтдел „Рибарство и контрол – Южна 
България”, директора на Регионална дирекция по горите – Смолян, който да я доведе до 
знанието на всички ловни сдружения в областта, за сведение и изпълнение.  

 
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Владимир Гърбелов – 

Заместник областен управител. 
  

 
 
 
 

 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/ 
Областен управител 

 
 

 
 
 
 
 

 


