
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 19.07.2018 г. 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Запознаване със Заповеди № РД 11-1225/06.07.2018 г. и № РД-11-1226/06.07.2018 г. на 
Изпълнителния директор на БАБХ. 

2. Запознаване на клиниката на заболяването и епизоотичната обстановка и 
разпространението на заболяването до момента. 

3. Набелязване на мерки за предотвратяване на възникване на болестта на територията на 
област Шумен. 

4. Запознаване със Заповеди № РД 09-647/16.07.2018 г. и № РД 09-648/16.07.2018 г. на г-н 
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. 

 

 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на 
мерки за предотвратяване проникването на болестта АЧС на територията на област Шумен. 

Срок: до 27.07.2018 г. 
Отговарящи: Кметовете и зам. кметовете на общини 

 
2. Провеждане на проверки от представители на ловнорибарски дружества и държавни 

лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и сигнализиране в 
ОДБХ - Шумен. 

Срок: постоянен 
Отговарящи: ЛРД, държавни лесничейства 
 

3. Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол в свиневъдните обекти за 
спазване мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти. При възникване на 
съмнение-вземане на проби за анализ. 

Срок: постоянен 
Отговарящи: Официалните ветеринарни лекари при 
ОДБХ - Шумен 

 
4. Да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски 

отпадъци. 
Срок: постоянен 
Отговарящи: Кметове на нас. места 



 

 
5. Да не се допуска изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата. 

Срок: постоянен 
Отговарящи: Кметове на нас. места 

 
6. Провеждане на разяснителни кампании и обучения на ловци във връзка с предприемане 

на мерки за биосигурност и предотвратяване проникването на вируса в населените места. 
Срок: 27.07.2018 г. 
Отговарящи: Официални ветеринарни лекари при 
ОБДХ - Шумен, ДГС, ДЛС, ЛРД 

 
7. При съмнение за повишена смъртност на свине по населени места да се уведомява 

ОБДХ - Шумен. 
Срок: постоянен 
Отговарящи: Кметове на нас. места и регистрирани 
ветеринарни лекари 

 
8. Осъществяване на контрол върху движението на свине на територията на областта. 

Срок: постоянен  
Отговарящи: ОД на МВР-Шумен и официалните 
ветеринарни лекари при ОБДХ-Шумен 

 

 


