
ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ НА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 

АЧС /09.2018 г. 

 

1. Свикване в най-кратки срокове на общинските епизоотични комисии, на които 

да бъдат набелязване мерките за предотвратяване проникването и 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република 

България; /общински кметове/  

 

2. Утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители, за приемане на 

сигнали и жалби, и извършване на проверки по отношение на Болестта 

Африканска чума по свинете;  /отг.ОДБХ/ 

 

3. Постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и 

запознаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за 

разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват 

в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или завишена 

смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар 

/отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди/; 

 

4. Постоянно информиране на собствениците свиневъдни обекти вкл. тип заден 

двор и запознаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за 

разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват 

в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или завишена 

смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар 

/отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди кметове и кметски наместници/; 

 

5. Проверка и инвентаризация на всички свиневъдни обекти тип заден двор на 

територията на обл. Търговище,  

                                                      /отг.ОДБХ кметове и кметски наместници / 

 

6. Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС в промишлените свиневъдни 

обекти и фамилни ферми тип А с документиране на резултатите. При всяко 

съмнение за АЧС да бъдат вземани проби, които да се изпращат в НДНИВМИ за 

изследване. /отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди/; 

 

7. Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични 

признаци на АЧС, завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви 

свине от страна на регистрирани ветеринарни лекари и кметове по населени 

места, (собственици на св. обекти, ловци, служители на държавни 

лесничейства, БВС, кметове и кметски наместници); 

 

8. Проверка на сметищата за битови отпадъци за наличие на ограждане, с цел 

недопускане достъпът на животни и хора до тях /отг. кметове по населени 

места/ 

 

9. Проверка на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на обезвреждане 

на кухненските и хранителни отпадъци, както и опаковките от тях /отг. ОДБХ/; 

 

10. Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланичните 

отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на 

територията на обл. Търговище   /отг. ОДБХ/; 

 



11. Определяне на места за обезвреждане на СЖП (трупове на умрели или 

евтаназирани животни) съгласно чл. 2 ал. 1 т. 2, ал.3, ал4 от наредба 22/ 

10.02.2006 


