
Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/ (лични стопанства, ферми и 
зоопарк) за отглеждане на птици в предпазна зона,в случая територията на 
гр.Пазарджик:

       1. Забранява се отглеждането на открито на птици.

       2. Да се ограничи достъпът до ЖО, само за персонал и специалисти с основни 
професионални задължения. 

        3. Отглеждането на птиците да става при спазването на мерките по т.І“Б“

И т. № І.“Б“

  І.“Б“ Задължения на собственици на животновъдни обекти / ЖО/ (лични 
стопанства и ферми) за отглеждане на птици в наблюдаваната зона (селища 
изброени в заповед № РД11-2656/30.12.2016 г. на Изпълнителен директор на 
БАБХ), в случая - селища на територията на община Пазарджик и Пещера:

1. Да уведомяват незабавно обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на 
населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици 
или при завишена смъртност.

2.  Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.

3. Изменена! Да бъде предотвратен достъпът до домашни птици на други диви и 
домашни животни, като кучета, котки и диви мигриращи или синантропни 
птици, чрез затваряне на вратите на сградите и използването на покривни 
материали.

4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски 
(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.

5. Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и 
излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезинфекцират дрехите и обувките при 
обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.

6. Допълнена! Да поят птиците само с питейна / чешмяна / вода в границите на 
помещението за отглеждане на птиците.

7. Допълнена! Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците 
и неизползваната постелята.

8. Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.

9. Допълнена! Собствениците на домашни птици /лично стопанство/ в срок до 24 ч.да 
декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство. 

10. Собствениците на ферми да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и 
противогрипни маски за обслужващите фермата.

11. Изменена. Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от 
обслужващия ветеринарен лекар да бъдат загробвани в границите на имота и/или 



изгаряни под контрола на официален ветеринарен лекар, служител на ОДБХ 
гр.Пазарджик.

12. Допълнено! Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ и постеля на 
открито.

13. Нова! Забранява се търговията с живи птици и птичи продукти. Същата се 
разрешава при спазване на изискванията на заповед № РД09-1024/29.12.2016 г.на 
министъра на земеделието и храните от служителите на ОДБХ гр.Пазарджик.

        И т.І.“В“ Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични 
стопанства и ферми) за отглеждане на птици на територията на останалите 
селища в община Пазарджик,Пещера и област Пазарджик:

Остават същите приети на предишното заседание!

Общи задължения: Откритата зона във стопанствата, следва да се направи 
непривлекателна за дивите птици чрез предотвратяване на тяхното нощуване или
гнездене и недопускане да се разпилява фураж в зоната, а тревните площи  да се 
косят редовно (дивите птици ядат тревни семена). Дърветата и храстите да се 
сведат до минимум за да не привлчат дивите птици. Поставянето на мигащи или 
въртящи се светлини при входните точки може да възпре навлизането на дивите 
птици в обекта. Водоизточниците също следва да са закрити и да се предотврати 
замърсяването им.

ІІ. Задължение на кметовете на общини.

    4.Да представят на служителите на ОДБХ гр.Пазарджик,регистрите по т.3.1. с цел 
пререгистрация и актуализация.

   5.Да съдейства на директора на ОДБХ гр.Пазарджик, съвместно с органите на 
местната власт да организира:извършването на дезинфекция на всички превозни 
средства влизащи или излизащи от предпазната и надзорна зони,чрез поставянето на 
дезинфекциони площадки и поставянето на обозначителни знаци за информиране за 
огнището.

ІІІ. Задължения на директор на ОД “ Полиция “.

1. Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете 
на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи 
птици, яйца и продукти от животински произход. „на 
нерегламентирани пазари-отпада“

       V. Задължения на собственици на фуражни предприятия и мелници.

                Във всички точки след диви мигриращи и синантропни птици се 
допълва“и други диви и домашни животни, като кучета,котки и др.,и гризачи“.

                Х. Директор ОДБХ:



Т.7 нова.“Разпореди спазването на мерките от заповед № РД 09.11024/29.12.2016 г.на 
министър на земеделието и горите,свързани с добива,преработката и реализацията на 
птиче месо,месни продукти от птиче месо и яйца от ЖО на територията на област 
Пазарджик.

Т.8.нова.“Съвместно с органите на местната власт да организира: извършването на 
дезинфекция на всички превозни средства влизащи или излизащи от предпазната и 
надзорни зони, чрез поставянето на дезинфекционни площадки и поставянето на 
обозначителни знаци за информиране за огнището.


