
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 01.03.2022 г. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 1. Запознаване  с Писмо изх. № ЗЖ-100/23.02.2022г на Изпълнителния  Директор на 
БАБХ; 

Докладва: д-р Катя Райкинска- Директор  ОДБХ Шумен 
 
2. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната и на територията на област Шумен 

по отношение разпространението на АЧС и отчитане дейност АЧС от ОДБХ; 
Докладва: д-р Наташа Баева –н-к отдел ЗЖ при ОДБХ 
Шумен и инж. Емил Гелов-  Директор  РДГ Шумен, 
представител на ОД на МВР Шумен 
   

 3. Набелязване на мерки и срокове за изпълнение.  
Докладва: д-р Наташа Баева- н-к отдел ЗЖ при ОДБХ 

Шумен. 
 

 4. Други предложения 

 
РЕШЕНИЯ: 

 1. Провеждане на  инвентаризация на свиневъдните обекти - лични стопанства три пъти 
годишно както следва:  

              Отговарящи: Кметове на нас. места, съвместно с ОВЛ;   срок:  01.04 - 31.05.2022 г 
              Отговарящи: Кметове на населени места;  срок: 01.07 - 31.08.2022 г.  

Отговарящи: Кметове на населени места;  срок: 01.10 - 30.11.2022 г.  
 Протоколите от инвентаризацията да се представят на Областен управител и ОДБХ 
Шумен в срок: до 10 то число на следващия месец. 
 
 2. Извършване на проверки на депопулацията на лични стопанства през 2019 год., ако 
същите не са подновили дейността си.  
     Отговарящи: Кметове на населени места и ОВЛ; 
     Срок: 01.04.22 г. - 31.05.2022 г. 
 Протоколите от проверките да се представят на Областен управител и ОДБХ Шумен в 
срок: до 10 то число на месец юни 2022 година. 
 
 3. Извършване на клинични прегледи/проверки на биосигурността  от регистрираните 
ветеринарни лекари /РВЛ/ четири пъти годишно и предоставяне на резултатите /констатациите/ 
от прегледите/проверките 
                Отговарящи: н-к отдел ЗЖ, ОВЛ, РВЛ; 
     Срок: 4 пъти годишно за едно лично стопанство 



 

 
 4. Провеждане на проверки за био - сигурност от ОВЛ веднъж годишно, въз основа 
оценка на риска от ОДБХ  
     Отговарящи: н-к отдел ЗЖ, ОВЛ; 
     Срок: 1 път годишно 
 
 5. Извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на 
БАБХ, с цел откриване източника на всяко заловено прасе или свински продукт 
     Отговарящи: ОД на МВР, н-к отдел ЗЖ, н-к отдел КХ, ОВЛ; 
     Срок: постоянен 
 
 6. Извършване на проверки на място в резултат на обяви в интернет пространство за 
нелегална търговия с живи свине  

Отговарящи: Н-к отдел ЗЖ, регистриран администратор 
 при ОДБХ Шумен, ОВЛ;  

     Срок: 1 път месечно  
 
 7.  Предоставяне на информационни материали на собственици на прасета в лични 
стопанства   

    Отговарящи: Кметове на населени места, ОВЛ, РВЛ; 
    Срок: постоянен 

 
 8. Провеждане на общински епизоотични комисии за набелязване на мерки, като 
протоколи от заседания бъдат предоставени на ОДБХ Шумен 
     Отговарящи: Кметове на общини, ОВЛ; 
     Срок: 18.03.2022г 
  
  Продължава забраната на : 

 9. Свободното пасищно отглеждане на домашни свине, включително от породата 
„Източнобалканска свиня” и техните кръстоски.  Да не се допуска  контакт с диви свине. 

10. Организирането и провеждането на пазари на свине. 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен; 
Срок: постоянен 

 
11. Във връзка с констатираните огнища на АЧС при диви свине, на територията на обл. 

Шумен да се продължи с прилагането на мерките съгласно указания, утвърдени със Заповед № 
РД48-61/ 01.10.2019 г. на МЗХГ 

Отговарящи: СИДП Шумен, РДГ Шумен  
Срок: до отмяна на заповедите. 
 



 

12. Да се извършва претърсване за трупове на умрели свине или такива с атипично 
поведение от лица по чл. 34 от ЗЛОД и ДП/ по 1 човек на 100 ха площ/, които стопанисват 
дивеча. От намерените трупове да се вземат проби за изследване и се предават на ОВЛ 

       
Отговарящи: СИДП Шумен и ДЛС Паламара; 
Срок: до отмяна на заповедите. 

 
13. След всяко претърсване и преди напускане на инфектираната зона,  да се спазват 

всички мерки за биосигурност от претърсващите района. 
 Отговарящи: СИДП Шумен и ДЛС Паламара; 

                                                                              Срок: до отмяна на заповедите. 
 


