
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ОКД-11-05-1 
     ….09.2017 г.                                    

                                                                         
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 12.09.2017 г. от 14:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична 
комисия. Срещата председателства г-н Красимир Кирилов – областен 
управител на област Добрич. На заседанието присъстваха: 

Приложен присъствен списък. 
Г-н Кирилов благодари на присъстващите за бързото отзоваване и 

сподели, че повода за свикване на комисията е съгласно Заповед № РД 11-
1830/ от 04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с която да се 
организира провеждане на заседание на тема: „Изисквания към 
регламентирани пазари за живатни; хуманно отношение към животните на 
пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и 
нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР“. 

След встъпителното си слово, г-н Кирилов предложи проект на  дневен ред 
определен от д-р Андонова: 

1. Изисквания към регламентирани пазари за животни, организация 
на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с 
общините и представители на МВР, на които да се изготви план за съвместна 
работа и график за проверка на всички пазари до 20.09.2017 г. 

2. Разни. 
Проекта на дневен ред бе приет единодушно от Епизоотичната комисия. 
По приетия дневния ред г-н Кирилов даде думата на д-р Анелия 

Андонова - секретар на Комисията. 
Д-р Андонова от ОДБХ Добрич започна членовете с изискванията за 

проверки на пазарите и тържищата за животни с оглед спазване на 
изискванията за хуманното отношение към животните. Тя отбеляза, че на 
територията на област Добрич няма регламентирани пазари и тържища за 
животни и се обърна с апел да се подават сигнали за нерегламентирани такива, 
съществуващи на територията на областта.  

Г-н Желязков – заместник председател на комисията отбеляза, че има 
информация за два нерегламентирани пазара – в кв. „Изгрев“, гр. Добрич и в с. 
Божурово. 

Д-р Андонова отговори, че общинските комисии ще вземат решение къде 
да проверяват, като се има предвид и странична информация от МВР, други 
институции и граждани. Секретарят информира членовете на Комисията, че  
вече има изготвени графици за провеждане на общински епизоотични комисии 
и съвместни проверки по общини със служителите на МВР. Също така апелира 
за съдействие от страна МВР да следят за подозрителни моторни превозни 
средства. 
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След като се установи, че присъстващите на заседанието нямат повече 
въпроси, Областният управител закри заседанието и пожела на всички 
ползотворна работа. 

 
 
 
Председател: ……….…………. 
                    КРАСИМИР КИРИЛОВ 
                    Областен управител на област Добрич 
 
 
 

Протоколчик: .…………………  
                   НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
                    Младши експерт в Дирекция АКРРДС 
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