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ЗАПОВЕД 

№ РД - 046 
гр.Алфатар, 10.02.2015 г. 

 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, заповед № ОКД-02-5/30/01.2015г. на 

областния управител на Силистра, заповед № РД-11-178/2.02.2015г. на изпълнителния 

директор на БАБХ и решения по Протокол № 1 / 6.02.2015г. на Общинската 

епизоотична комисия при община Алфатар 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

І.Да се спазват следните конкретни мерки за предотвратяване проникването 

и разпространението на болестта Инфлуенца по птиците (грип) – H5N1 на 

територията на община Алфатар 

1. Представителите на ловно-рибарските дружества, държавните горски и ловни 

стопанства при наличие на болни или умиращи болни птици да информират 

ветеринарномедицинските лекари по места. 
 

2. Да се осъществява постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за 

спазване на мерките за био-сигурност в регистрираните птицевъдни обекти. 
 

3. 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. 
 

4. Да се извършват периодични прегледи и сондажни вирусологични изследвания 

на домашни и диви птици. 
 

5. Гражданите да спазват превантивните мерки срещу разпространението на 

болестта инфлуенца по птиците, при отглеждани на птици за лични нужди: 

5.1. да не допускат излизане на птиците извън дворовете; 

5.2. да не допускат контакт между домашни и диви птици; 

5.3. фуражът, с който се изхранват птиците да се съхранява в закрити помещения; 

5.4. да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от 

други домашни птици от кокошевия вид; 

5.5. да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 

обект или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на 

отглежданите птици или при смъртност. 

5.6. забранено е изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане 

на птици в контейнерите за битова смет и на временните площадки за съхранение на 

отпадъци в общината. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават на 

екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска 

изхранване на домашни животни с вътрешности на птици  
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6. Кметовете и кметските наместници на селищата в общината да информират 

населението, че при откриване на трупове на птици – домашни и диви, трябва незабавно 

да сигнализират ветеринарните органи на телефони: 0879694792 – д-р Веска Божинова 

– частно практикуващ ветеринарен лекар в община Алфатар, 086/822 256 – „Областна 

дирекция по безопасност на храните”-гр.Силистра. 

6.1.Контактът с екарисаж за прибиране на трупове на мъртви птици и животни се 

осъществява чрез ветеринарния лекар в общината, на телефона по т.6 от заповедта. 
 

ІІ.Да се спазват временни ограничителни и забранителни мерки с цел 

предотвратяване проникването и разпространението на болестта инфлуенца по 

птиците в общината (на осн.заповед № РД-11-178/2.02.2015г. на изпъл. директор на 

БАБХ): 

1. Забранява се провеждането на изложби, пазари или други събирания на 

домашни или други птици. 

2. Забранява се ловът на пернат дивеч на територията на община Алфатар. 

3. Забранява се достъпът на външни лица и любителския риболов във водоемите и 

местата, обитавани от диви мигриращи птици на територията на общината. 
 

ІІІ.Възлагам контрол по спазването на горепосочените превантивни мерки, 

ограничения и забрани на длъжностните лица, както следва: 
 

1. Иван Петров Енчев – Директор на Дирекция „Специализирана администрация” 

да организира осъществяването на контрол на територията на гр.Алфатар. 
 

2. Кметовете на кметства и кметските наместници да осъществяват контрол на 

територията на населените места, за които отговарят: 

- Иван Захариев – кмет на с.Алеково - контрол за с.Алеково; 

- Ана Йосифова – кмет на с.Бистра - контрол за с.Бистра; 

- Бюрхан Акиф – кмет на с.Чуковец - контрол за с.Чуковец 

- Димо Тодоров – кметски наместник с.Васил Левски - контрол за с.В.Левски; 

- Симеон Иванов – кметски наместник с.Кутловица- контрол за с. Кутловица; 

- Тодор Тодоров – кметски наместник с.Цар Асен- контрол за с.Цар Асен. 
 

ІV.Информиране на заинтересованите лица – граждани и фирми  

1.Възлагам на кметовете и кметските наместници да информират населението за 

заповедта чрез поставянето й на обичайните места за информация. 
 

2.Заповедта да бъде публикувана на официалния сайт на общината от Красимира 

Колева-Славова-ст.експ.ЗН, ОМП, ССИ и прочетена по местния радиовъзел на 

гр.Алфатар в рамките на две седмици от Радка Илиева-ст.спец.”Култура”. 
 

 

Копие от заповедта да бъде предоставено на горепосочените длъжностни лица, на 

членовете на епизоотичната комисия и на управителите на птицевъдни обекти за 

сведение и изпълнение, на областния управител на Силистра и ОДБХ – Силистра за 

информация.  
 
 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА  

Кмет на община Алфатар 


