
 

 

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 

заседание на 25.02.2020 г. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Да се извършват 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. Да се извършва вземане на 
проби официален контрол от свиневъдните стопанства  от инспектори при ОДБХ 
Шумен 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: ОВЛ от ОДБХ Шумен , д-р Наташа Баева  н-

к отдел „ЗЖ“ при ОДБХ-Шумен  

 

2. Продължава Забрана за 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 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. и осъществен официален 

ветеринарен контрол.  

      Срок: постоянен, до отмяна на забраната 

      Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и  

         Директора на ОД МВР-Шумен; 

 

3. Продължава забраната за провеждане на изложби, нерегламентирана търговия с 

птици, отглеждането на птици на открито и пускане на същите по улиците на 

населените места. 

Срок: постоянен, до отмяна на забраната 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и Директора 

на ОД МВР-Шумен; 

     

4. Продължава забраната за Свободното пасищно отглеждане на домашни свине, 
включително от породата „Източнобалканска свиня” и нейните кръстоски.  Да не се 
допуска  контакт с диви свине. 

Срок: постоянен 

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен; 

 



 

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

Шумен да се продължи с прилагането на мерките съгласно указания, утвърдени със 

Заповед № РД48-3/ 06.01.2020 г. на МЗХГ .    

 

Срок: до отмяна на заповедите. 

Отговарящи: СИДП Шумен, РДГ Шумен  

 

6. Изготвяне на график за провеждане на информационна кампания във всички 

общини на територията на област Шумен: 

 

      Срок: 27.02.2020г. 

      Отговарящи: Председател на ОЕК 

                                                                 Директор ОДБХ Шумен  

7. Да се изпълнява план за контрол и предотвратяване разпространението на 

заболяването АЧС в Р. България през 2020 г. 

      Срок: постоянен 

   Отговарящи: Областен управител,  ОДБХ Шумен, 

Областни директори на областни дирекции към МЗХГ, директори на 

регионални структури на: Министерството на околната среда и 

водите, министерство на транспорта, министерство на вътрешните 

работи, Министерство на Здравето, министерство на туризма, 

държавни горски стопанства, регионални горски стопанства, 

Изпълнителна агенция по горите, държавен фонд земеделие, областни 

дирекции по земеделие, агенция пътна инфраструктура, министерство 

на финансите, кметове и кметски наместници, Български ветеринарен 

съюз, ловни сдружения, браншови организации на свиневъдите. 

 

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

17.03.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, 

а общинските епизоотични комисии от 18 до 24 март 2020г..  

 

Срок: от 18.03.2020 г. до 24.03.2020 г. 

Отговарящи: Председателят на Областната   

епизоотична комисия и Председателите на 

общинските епизоотични комисии.  

 

 

 


