
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 15.10.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка на територията на Република 

България и в област Шумен, по отношение на болестта Африканска чума по свинете и  

Заповеди РД11-2005/10.10.2019 г. и  РД11-2006/10.10.2019 г. на изпълнителния директор 

на БАБХ за обявените първични огнища на АЧС на територията на област Шумен. 

                      

Докладва: 

 Д-р Наташа Баева - началник отдел                    
„Здравеопазване  при животните” при ОДБХ Шумен; 

 

2. Доклад от представители на СИДП Шумен и ДГС „Върбица“ за изпълнението 

на мерките след обявяване на първично огнище на АЧС при диви свине в землището на с. 

Менгишево, община Върбица.  

      Докладва: 
Представителите на СИДП Шумен и ДГС „Върбица“; 

 

3. Обсъждане и вземане на решение за допусканите неотложни мерки в територията 

на зона А при възникналото огнище на АЧС в землището на с. Менгишево, община Върбица. 

                                                 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Остава забраната за влизането и излизането на хора, моторни превозни средства, 

превозни средства задвижвани чрез животинска тяга или физическа сила в т.ч. и 

селскостопанска техника, без разрешение от ОДБХ-Шумен, около констатираното огнище 

в гр. Смядово.  

 
 
Срок: постоянен (до отмяна на заповедта) 
Отговарящи: д-р Катя Райкинска – Директор на 
ОДБХ-Шумен, Директора на ОД МВР-Шумен и Кмета 
на община Смядово; 

 
 

2.    В населените места, които влизат в 10км наблюдавана зона  : 
 Община Смядово (гр. Смядово, с. Кълново, с. Янково, с. Бял бряг, с. 

Веселиново, с. Алексасндрово) 



 

  Община Шумен (с. Ивански)  

 Община Велики Преслав (с. Златар и с. Суха река) 

2.1. Да продължи извръшването на ежеседмични клинични прегледи за чума по 
домашните свине и други заразни болести във всички обекти за домашни свине, като 
резултатите от прегледите да се документират с образец ЗХОЖ 168 

2.2. Да продължи вземането на проби от стадата ИБС, попадащи в 3 и 10 км зона, 
както и от всяко умряло прасе за вирусологично изследване и от всяко едно прасе с 
признаци на заболяване за вирусологично и серологично изследване и изпращането им до 
Националния диагностичен ветеринарномедицински институт – гр. София /НДНИВМИ/ за 
изследване на АЧС. 

 
Срок: постоянен 
Отговарящи: д-р Наташа Баева – Началник отдел 
„ЗЖ“ при ОДБХ-Шумен; 

 
3. Остава забраната за търговия, придвижване и транспортиране в област Шумен на 

домашни свине с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства и ферми 

тип А, намиращи се извън 10км предпазна зона, предназначени за незабавно клане и за 

доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на условията на Заповед 

РД11-1469/26.07.2019г. 

Срок: постоянен, до отмяна на забраната 
Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и Директора 
на ОД МВР-Шумен; 
 

4. Да продължи извършването на ежеседмичните клинични  прегледи на домашни 

свине във всички обекти от населените места в област Шумен, вземането на проби за 

вирусологично изследване при установяване на прасета с признаци на заболяване. 

Пробите да бъдат изпращани до Националния диагностичен ветеринарномедицински 

институт – гр. София/НДНИВМИ/.  

Срок: ежеседмично 
Отговарящи: д-р Наташа Баева – Началник отдел 
„ЗЖ“ при ОДБХ-Шумен и ОВЛ при ОДБХ-Шумен; 



 

5. Да продължи извършването на проверки за нерегламентирани придвижвания 

и/или търговия на домшани свине. При установяване на нерегламентирани 

придвижвания и/или търговия, на превозвачите и/или собствениците на животните да 

бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Животните да 

бъдат незабавно и хуманно умъртвени, да се вземат двойни кръвни проби от всички 

свине, а труповете им да се унищожат под официален контрол по начин, недопускащ 

разпространението на АЧС. Пробите да бъдат изпратени за изследване за АЧС в 

НДНИВМИ.  

 
 
Срок:  постоянен 
Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и Директора 
на ОД МВР-Шумен; 

 

6. Продължава да е в сила забраната на : 

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

6.2. Организирането и провеждането на пазари на свине. 

Срок: постоянен 
Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен; 

 
7. Във връзка с констатираното огнище на АЧС при диви свине, на територията на 

община Върбица да продължава прилагането на мерките съгласно указанията, 
утвърдени със Заповед № РД48-61/ 01.10.2019 г. на МЗХГ 

 
7.1  Забранява се лова и се ограничава  достъпа до ловно стопанските територии –

зона А-площ 3 кв. км. / в радиус от 1 км около огнището в землището на с. Менгишево, 
община Върбица/на лица, които нямат отношение към претърсването за трупове на 
диви свине и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.               

 
Срок: минимум 1 месец от констатиране на 

огнището. 
Отговарящи: СИДП Шумен, РДГ Шумен, ДГС 
„Върбица“ и кмет на общ. Върбица 

 
7.2 Да продължи претърсването за трупове на умрели свине или такива с атипично 

поведение в Зона А без кучета 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/официални вет. лекари общ. Върбица/ 

       
 



 

Срок: минимум 1 месец от констатиране на 
огнището. 

Отговарящи: СИДП Шумен, ДГС „Върбица“ и РДГ 
Шумен; 

  
  
7.3  Претърсването да продължи минимум 30 дни, докато в две последователни 

претърсвания не са открити трупове на умрели свине. След всяко претърсване и преди 
напускане на инфектираната зона,  да се спазват всички мерки за биосигурност от 
претърсващите района. 

            
Срок: минимум 1 месец от констатиране на 
огнището. 
Отговарящи: СИДП Шумен, ДГС „Върбица“ и РДГ 
Шумен; 

 
 

8. Да продължи изпълнението на решенията, взети от 10.07.2019 г. до момента на 

заседанията на Областната епизоотична комисия – Шумен. 

Срок: постоянен. 
Отговарящи: Всички институции, имащи 
отношение към АЧС; 
 

9. Следващото заседание на Областна епизоотична комисия да се проведе на 

22.10.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, a 

Oбщинските епизоотични комисии да се проведат от 23.10.2019 г. до 25.10.2019 г. 

                                                              

Срок: от 23.10 до 25.10.2019 г. 

Отговарящи: Председателят на Областната   

епизоотична комисия и Председателите на 

общинските епизоотични комисии. 

 


