
  

 
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 
неприсъствено вземане на решения (протокол от 29.11.2021 г.) 

РЕШЕНИЯ: 
 1. Остава забраната за заселване на лични стопанства със свине до получаване на 
разрешение от Директора на ОДБХ - Шумен и след оценка от Център за оценка на риска при ЦУ 
на БАБХ- гр. София.                                   

Срок: постоянен 
                     Отговарящи: Директор на ОДБХ – Шумен, ОВЛ от ОДБХ   

Шумен, Д-р Наташа Баева- началник отдел   
„Здравеопазване на животни“ при ОДБХ Шумен 

 2. Да продължи разяснителната кампания по подаване на заявления за регистрация на 
лични стопанства чрез кметове на населени места.                                     

 Срок: постоянен 
                                               Отговарящи: Директор на ОДБХ – Шумен, ОВЛ от ОДБХ   

Шумен, Д-р Наташа Баева- началник отдел   
„Здравеопазване на животни“ при ОДБХ Шумен 

3. Да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранването им с кухненски 
отпадъци. 

 Срок: постоянен. 
Отговарящи: Кметове и кметски наместници, 
регистрирани вет. лекари. 

4. При съмнение за повишена смъртност на свине по населени места да се уведомява 
незабавно ОДБХ - Шумен. 

 Срок: постоянен. 
Отговарящи: Кметове и кметски наместници,  
регистрирани вет.лекари. 

5. Да продължи контрола за недопускане нерегламентираното транспортиране на свине  и 
птици на територията на областта. При установяване на нарушения да се  предприемат адекватни 
мерки. 

   Срок: постоянен. 
                                                                          Отговарящи:ОД на МВР и ОВЛ при ОДБХ, Кметове 

и кметски наместници. 
6. Да не се допуска отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор”, нерегистрирани по 

реда на чл.137 от ЗВД и без разрешение за зареждане от Директор на ОДБХ - Шумен. Налагане 
на санкции при установено нарушение. 

 
Срок: постоянен. 
Отговарящи: Кметове и кметски наместници, директор 
на ОДБХ, ОВЛ при ОДБХ.  

7. Да продължи изпълнението на мерките в горските и дивечовъдни стопанства, свързани с 
откриване трупове на умрели диви свине и изпращането им за изследване., съгласно указанията 
дадени в Заповед РД48-3/06.01.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както и 
последващо обезвреждане на същите. 

 Срок: постоянен. 
Отговарящи: СИДП - Шумен, РДГ – Шумен.  

 8. Забранява се провеждане на изложби и нерегламентирана търговия с птици. 
Срок: постоянен, до отмяна на забраната 



  

Отговарящи: ОВЛ при ОДБХ-Шумен и ОД МВР-
Шумен 

9. Забранява се 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, кметове и 
кметски наместници на населените места 

  10. Да се извършва засилен надзор при дивите птици в сътрудничество между орнитоложки 
дружества, ловно-рибарски сдружения, държавни горски и ловни стопанства за наличие на болни 
или умрели диви мигриращи или синантропни птици. 

Срок: постоянен, до отмяна на заповедта 
Отговарящи: инж.Емил Гелов- Директор РДГ Шумен,      
директори на ДГС/ДЛС, орнитоложки дружества и 
ловно-рибарски сдружения.    

 11. Да се осъществява контрол върху всички транспортни средства, превозващи птици на 
територията на област Шумен.  

Срок: постоянен, до отмяна на заповедта 
Отговарящи: н-к отдел ЗЖ при ОДБХ Шумен и               
ОД МВР-Шумен 

 
12. Следващото заседание на Областна епизоотична комисия ще се проведе на 07.12.2021 г., 

а заседанията на Общинските епизоотични комисии до 10.12.2021 г.  
Срок: от 07.12.2021 г. до 10.12.2021 г. 
Отговарящи: Председателят на Областната   
епизоотична комисия и Председателите на общинските 
епизоотични комисии.  
 


