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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

     

 

П Р О Т О К О Л 

№ 29 

 

На 11.10.2013 година  в залата  на  читалище  Просвета се проведе   

извънредно  заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

Д Н Е В Е Н  РЕД: 

 

1. Декларация срещу избиването на домашни животни, следствие на 

обявените огнища на болестта шап и болестта  шарка  на територията 

на община Малко Търново.  

 

  

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 313 

 

 

1. Приема Декларация срещу избиването на домашни животни, 

следствие на обявените огнища на болестта шап и болестта шарка на 

територията на община Малко Търново. 

 

2. Възлага на кмета на Община Малко Търново да запознае 

Министъра на земеделието и храните, българските депутати от всички 

парламентарно представени партии, българските евродепутати, както 

и Националното сдружение на общините в Р. България с 

декларацията. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ИЗБИВАНЕТО НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, 

СЛЕДСТВИЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ОГНИЩА НА БОЛЕСТТА ШАП И БОЛЕСТТА 

ШАРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА: 

1.Наредба № 19 от 6 ноември 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на 

някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната 

болест по свинете /В сила от 20.11.2007г. Обн. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 

2007г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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2. ДИРЕКТИВА 92/119/ЕИО НА СЪВЕТА от 17 декември 1992 година за 

въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по 

животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по 

свинете(ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69) 

3. Наредба №  17 от 3 февруари  2006г. за мерките за 

профилактика,ограничаване и  ликвидиране  на болестта шап  по  

двукопитните  животни и за условията и  реда за прилагането им   /В сила 

от 01.05.2006г., Обн. ДВ.бр.29 от 7 април 2006г., изм.ДВ.бр.79 от 29 

септември 2006г./ 

4. ДИРЕКТИВА 2003/85/ЕО НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година 

относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на 

Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за 

изменение на Директива 92/46/ЕИО (текст от значение за ЕИП)  (ОВ L 306, 

22.11.2003 г., стр. 1) 

5. ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ  /В сила от 

02.05.2006 г., Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.,  изм. и доп. ДВ. бр.83 от 

24 Септември 2013г./ 

 

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ: 

- че е необходимо да се установят на общностно ниво мерките за борба, 

които да се предприемат в случай на поява на огнища на болестите шап и 

шарка, както и на други заразни болести по домашните животни, с цел да 

се осигури рационално развитие на селскостопанския сектор и да се 

допринесе за защитата на здравето на животните в Общността; 

 

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

МАЛКО ТЪРНОВО, ДЕКЛАРИРАМЕ: 

1.Протестираме срещу избиването на домашни животни, следствие на 

обявените огнища на болестта шап и болестта на шарка на територията на 

община Малко Търново. 

2.Заявяваме че животновъдството представлява важен източник на доходи 

за населението в община Малко Търново, поради което  е необходимо да 

се предприемат мерки в случай на поява на огнища на територията на 

община Малко Търново, за ограничаване и ликвидиране на болестите шап 

и шарка, както и други на заразни болести по домашните животни, с цел да 

се осигури рационално развитие на този селскостопански сектор. 

3. Предвид, че появата на болестите шап и шарка, както и на други заразни 

болести по домашните животни могат бързо да достигнат епизоотични 

размери, като причинят смъртност и нарушения, които могат значително 

да застрашат развитието на животновъдството, считаме че при съмнение за 

наличие на заболяване, компетентните органи, а именно НВМС, следва да 
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предприемат незабавни и ефективни действия за незабавно за 

потвърждаване наличието на болестите и предотвратяване на 

разпространението им. 

 

НАСТОЯВАМЕ ЗА: 

 

1. Преосмисляне на позицията на Държавата по отношение на 

принципната политиката на неваксиниране, приета от ЕО, като се има 

предвид, че в пограничните райони, какъвто е и община Малко Търново, 

предварителна ваксинация на домашните животни е единствения 

възможен изход за излизане от създалата се ситуацията,  при периодично 

възникване на огнища от болестите шарка и шап, както и на други заразни 

болести, да се избиват домашни животни, с което се възпрепятстват 

всякакви опити за развитие на животновъдството в региона. 

2. Законодателна промяна, насочена към повишаване на размера на 

обезщетенията, които собствениците на убитите животни да получават, 

съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и 

Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на 

разходите, свързани с епизоотичните рискове. 

3. Отпускане на безвъзмездни средства за изграждане на центрове, в които 

да бъдат настанявани  контактни здрави животни при налагане на 

карантинни мерки, следствие периодично възникване на огнища от 

болестите шарка и шап, както и на други заразни болести. 

4. Засилени мерки за провеждането на ветеринарно – медицинската 

профилактика, с цел да се осигури ефективността на системата за контрол, 

диагностиката на заболяванията по домашните животни. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателят на общински съвет 

Малко Търново закри заседанието. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

  МАЛКО ТЪРНОВО:  

    __________________ 

/ ТОДОР БРАЯНОВСКИ/  

 

 


