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З А П О В Е Д 
№ РД- 08- 938 

 гр. Айтос, 27.11.2014 г. 
 

 На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал.2  от ЗМСМА, заповед №РД-10-258/20.11.2014г. на 

Областен управител на област Бургас, във връзка  със взетите решения на заседанието на 

Общинската епизоотична комисия от 25.11.2014г., относно необходимостта от налагане на 

мерки за предотвратяване възникване на територията на общината на заболяването 

Инфлуенца по птиците, констатирано в Кралство Холандия, Федерална Република Германия 

и Великобритания 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

 1. Извършване на съвместни проверки с представители на Сдружение ЛРД-Айтос и 

ДГС-Айтос за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. 

 2. Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките 

за био-сигурност в птицевъдните обекти. 

3. Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични 

изследвания на домашни и диви птици. 

4. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове”: 

- да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните; 

- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици; 

- да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; 

- да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други 

видове домашни птици; 

- да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на 

населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или 

при завишена смъртност.  

5. Кметовете и кметските наместници на населените места да запознаят всички 

собственици на птици с  настоящата заповед. 

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Айтос, общинско радио-гр.Айтос, 

вестник „ Народен приятел” и се постави на видно място в кметствата по населени места. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 


