
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 18.07.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад за извършените проверки от междуведомствената комисия в десетте общини 

на област Шумен на 15.07.19 г., 16.07.19 г. и 17.07.2019 г. в изпълнение Заповед № РД-15-85 / 

10.07.2019 г. на областен управител на област Шумен и запознаване с писмо от на д-р Деница 

Динчева, началник отдел ТЖ, дирекция „Животновъдство“ към Министерството на 

земеделието, храните и горите от 15.07.2019 г., с писмо на Министъра на земеделието, храните и 

горите, изх. № 91-684 от 12.07.2019 г.и  изх. № 91-703 от 17.07.2019 г. и Заповед РД-11-

1368/16.07.2019 г. от д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ. 

 2. Представяне на писмен доклад от председателите на общинските епизоотични 

комисии за изпълнението  решенията на областната езпизоотична комисия, проведено на 

10.07.2019 г., взетите решения от общинските епизоотични комисии и изпълнението им. 

  3. Запознаване със Заповеди:№РД11-1346/12.07.2019г. № РД 11 -1347 / 12.07. 2019г., 

№РД11-1349/12.07.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Заповед №РД48-

44/10.07.2019г. на МЗХГ; 

  4. Запознаване с епизоотичната обстановка в област Шумен към настоящия момент, 

резултатите от извършените контролни проверки на официалните и регистрирани ветеринарни 

лекари. Набелязаните и последващи мерки за изпълнение с цел недопускане разпространение на 

Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на областта; 

   5. Запознаване със Заповед РД11-2894/15.07.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ 

и мерките по отношение на АЧС в кланиците, местата за обществено хранене и търговската 

мрежа; 

  6. Доклад от Директора на ОПУ-Шумен и представителя на РИОСВ-Шумен за 

изпълнение на решение № 13 от протокол № 2 от заседанието на областната епизоотична 

комисия, проведено на 10.07.2019 г.; 

 7. Доклад от представителите на СИДП-Шумен, РДГ-Шумен и ЛРД „Сокол“ – Шумен за 

изпълнението  решенията на областната езпизоотична комисия, проведено на 10.07.2019 г., 

Заповед № РД48-44/10.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и 

допълнителните мерки, набелязани за изпълнение. Г-н Петко Шаренков, заместник областен 

управител на област Шумен откри заседанието и предложи за гласуване дневен ред. Същият бе 

приет и се пристъпи към 1-ва точка от него. 

 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Провеждане на заседания на общински епизоотични комисии за запознаване членовете 

им с епозоотичната обстановка към момента, изпълнението на взетите решения и набелязване на 

последващи мерки за недопускане разпространението на АЧС.  

Срок: до 19.07.2019 г. 

Отговарящи: Кметовете и зам. кметовете на общини 

 

 2. Да се продължи мероприятието по издирването на умрели диви и домашни прасета, 

както и такива пострадали при ПТП. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: ЛРД, РДГ, държавни лесничейства, 

кметове по населени места, регистрирани ветеринарни 

лекари при ОДБХ-Шумен, ОД МВР Шумен. 

 

 3. Да се създадат екипи по общини с цел продължаване на разяснителните кампании по 

населени места, разпространение на информационни материали и индивидуална работа с 

всеки собственик на домашни прасета в три и десет километрови зони около промишлени 

свиневъдни обекти и свинеферми тип А. 

                                                                       Срок: постоянен 

Отговарящи: Кметове на населени места, 

Официалните ветеринарни лекари към съответната 

община, ОД МВР Шумен. 

  

 4. Собственици на промишлени свинеферми и свинеферми тип А да не допускат 

продажба на свине за доотглеждане към нерегистрирани животновъдни обекти на територията 

на областта и страната. При продажба за доотглеждане предварително да се проучва обекта на 

доставка. 

                                                                       Срок: постоянен 

Отговарящи: Собственици на свиневъдни обекти, 

Официалните ветеринарни лекари към съответната 

община 

 

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

ОДБХ Шумен  

                                                                       Срок: постоянен 

Отговарящи: Кметове на нас. места, Официалните 

ветеринарни лекари към съответната община 

 

   6. По отделен план-график да се проведат допълнителни обучения на членовете на 

ловни дружинки от региона. 

Срок: съгласно графика 



 

Отговарящи: Североизточно държавно предприятие, 

държавни горски и ловни стопанства, ЛРД, 

 

 7. Засилване на проверките за нерегламентирано движение на свине по републиканска и 

общинска пътна мрежа. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: ОД на МВР и Официални вет. л-ри при 

ОДБХ 

 

 8. Собственици на свине от порода ИБС да ограничат пашуването на свине в близост до 

определените места и постройки за нощувка на свинете. Да предприемат мерки за ремонт - 

укрепване  на тези постройки, както и разширяване на полезната площ за едица свиня. Да се 

обмисли и бъдещо използване  на електропастири около постройки за нощуване. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: Собственици на свине от порода ИБС, 

горско стопанство в частта за облекчаване реда за 

предоставяне на дървен материал за укрепване на 

постройките. 

 

 9. Кметове на всяка община  да проучат и предложат подходящи терени за загробване 

на трупове. 

Срок: постоянен  

Отговарящи: Кметове на общини, кметове на 

населени места, РИОСВ, басейнова дирекция, горски 

стопанства, ВиК. 

 10. Директорът на РИОСВ – Шумен и Директорът на ОДБХ, да предприемат незабавни 

мерки за връчване на предписания на заведения за обществено хранене, ресторанти, механи, 

барчета и бензиностанции, къщи за гости и други с цел изпълнение плана им за управление на 

отпадъците (ежедневно) с цел недопускане изхвърлянето им в казаните( кофите) за битови 

отпадъци в и извън урбанизираните територии на Област Шумен. 

 

Срок: постоянен  

Отговарящи: Директорът на РИОСВ – Шумен и 

Директорът на ОДБХ 

 11. Директорът на СИДП да предприеме незабавно мерки за осъществяване 

обеззаразяването на транспортните средства, извличащи дървесина от горските територии на 

подчинените му ДГС и извозващи същата до съседни и отдалечен населени места и 

последващото им обеззаразяване преди влизане в района на горските територии, управлявани от 

ДГС (ДЛС) на територията на областта, съгласно утвърдената нормативна уредба. 

Срок: постоянен  

Отговарящи: Директор на СИДП и Директори на ДГС 

(ДЛС) 



 

 12. До 23.07.2019 г. Директорът на РИОСВ и Директорът на РГД да докладват писмено на 

Областен управител за организацията и извършените превантивни дейности със собствениците 

на изкупвателни пунктове за билки добивани от горските територии. 

Срок: 23.07.2019 г. 

Отговарящи: Директор на РИОСВ и Директор на 

РДГ. 

 

 13. До 23.07.2019 г. Директорът на РДГ и инж. Тервел Стефанов от СИДП да предоставят в 

Областна администрация Шумен, списъци с подписите на всички членове на ЛРД на 

територията на областта, с които удостоверяват, че са запознати с всички мерки отнасящи се до 

недопускане разпространяването на АЧС и за действията им  при възникване на форсмажорни 

обстоятелства. 

Срок: 23.07.2019 г. 

Отговарящи: Директор на РДГ и инж. Тервел 

Стефанов. 

 

 14. Директорът на ОПУ, Председателите на общинските епизоотични комисии и 

Директорът на РИОСВ, да предоставят на Областен управител писмен доклад за набелязаните 

мерки и предприетите действия по почистването на изоставени отпадъци от транзитно 

преминаващи по пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи на територията на 

областта. 

Срок: 23.07.2019 г. 

Отговарящи: Директор ОПУ, Председатели на 

общинските епизоотични комисии и Директор РИОСВ 

 

 15. Областна епизоотична комисия препоръчва на управителя на Пътнически транспорт 

АД-Шумен,  на директора на ПП „Шуменско плато“, на директорите на РИМ Шумен и В. 

Преслав да организират ежедневен мониторинг на преминаващите и почистването им. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: Директори на тер. структури на 

държавната администрация на територията на област 

Шумен, имащи отношение към проблема с АЧС. 

 

 16. На всички директори на териториалните структури на държавната администрация на 

територията на област Шумен, съобразно техните правомощия се препоръчва, че е необходимо 

да издават своите разпореждания, съобразявайки се със субординацията и по никакъв начин да 

не дават поводи за несигурност и тревожност сред жителите на областта по въпросите отнасящи 

се до АЧС. 

 

17. Следващото заседание на Областна епизоотична комисия да се проведе на 25.07.2019 г. 

от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, като дневния ред ще бъде 

изпратен преди заседанието. Общинските епизоотични комисии да се проведат на 19.07.2019 г. 

 


