
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 03.12.2019 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                 

      

Докладва: 

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

2. Докладва за изпълнение на взетите мерки след обявяване на първични огнища на 

АЧС при диви свине в землищата на с. Менгишево, община Върбица , на 

територията на с. Сини вир и с. Венец, с. Ловец, община Върбица , ЛРД Драгоево, 

община Велики Преслав  и ЛС Долина, община Каолиново. 

       

Докладват: 

Представител на СИДП Шумен , ДГС „Върбица“;  ДГС 

В.Преслав и ДЛС „Паламара”; 

                                                 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да продължи изпълнението на набелязаните мерки по отношение спазването 

условията за отглеждане на домашни свине – надзор от страна на официалните 

лекари от ОДБХ, както и самоконтрол от страна на собствениците на свиневъдни 

обекти – ежеседмично вземане на проби  с цел установяване статута на фермите.  

Срок: постоянен, до отмяна на мерките 

Отговарящи: ОДБХ Шумен, Собственици на 

свиневъдни стопанства. 

 

2. Забранява се търговията, придвижването и транспортирането в област Шумен на 

домашни свине с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства и 

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

клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на 

условията на Заповед РД11-1469/26.07.2019г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите 

Срок: постоянен, до отмяна на забраната 



 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и Директора 

на ОД МВР-Шумен; 

 

3. 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 изпращани за изследване за АЧС в НДНИВМИ.  

Срок:  постоянен 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и Директора 

на ОД МВР-Шумен; 

 

 4. Остава забраната за свободното пасищно отглеждане на домашни свине, 
включително от породата „Източнобалканска свиня” и техните кръстоски.  Да не се 
допуска  контакт с диви свине. както и  организирането и провеждането на пазари 
на свине. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен; 

 

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

общините Върбица, В.Преслав, Венец и Каолиново да се прилагат мерките съгласно 

указания, утвърдени със Заповед № РД48-61/ 01.10.2019 г. на МЗХГ 

 

 

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

07.01.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, a 

Oбщинските епизоотични комисии да се проведат от 08.01.2020 г. до 10.01.2020 г. 

                                                              

Срок: от 07.01.2020 г.  до 10.01.2020 г. 

Отговарящи: Председателят на Областната   

епизоотична комисия и Председателите на 

общинските епизоотични комисии. 

 


