РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
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№ ОКД-27-2
Монтана 10.07.2019г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед № РД-111314 от 08.07.2019 г. и Заповед № РД-11-1321 от 09.07.2019 г. на Изпълнителния
Директор на БАБХ, и във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение
на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в Република България и Европа
НАРЕЖДАМ:
І. Директорът на РДГ – Берковица, да организира работна среща с директорите на
ДГС и ръководителите на всички ловни сдружения на територията на област
Монтана, в рамките на която на членовете на сдруженията да бъде предоставена
информация и да бъде проведено обучение по отношение на следното:
1. Актуалната епизоотична обстановка по отношение на АЧС в страната и ЕС;
2. Разпространяване на болестта сред домашни свине на територията на Република
България;
3. Риска за популацията и начините на разпространение на болестта сред дивите свине;
4. Правилата за редуциране на популацията на диви свине в област Монтана,
определени с програмата на ИАГ и сроковете за нейното прилагане, като бъде
разработен план за изпълнение от ДГС и ЛРС, в който следва да се определят срокове
и персонални отговорници;
5. Мерките за биосигурност, прилагани от страна на ловците при отстрела на диви
прасета и при вземането и изпращането на проби.
6. Мобилно приложение „Модул Лов”, за свободен достъп до Вет ИС на БАБХ, за
регистриране на изпращането на проби за АЧС и отразяването на резултатите от
лабораториите, както и проверяване на резултатите за АЧС в електронната страница на
БАБХ;
За проведените обучения да бъдат изготвени присъствени протоколи, копия от
които да се изпратят на областния управител на област Монтана.
ІІ. Директорът на ОДБХ – Монтана, да предприеме необходимите действия по
отношение на следното:
1. Щатният състав на ОДБХ да бъде приведен в състояние на повишена епизоотична
готовност и да бъдат информирани регистрираните ветеринарни лекари.

2. Официалните ветеринарни лекари от отдел Здравеопазване на животните да
извършват проверки на всички свиневъдни обекти при подадени сигнали от кметове и
граждани и при всички случаи на съмнение за повишена заболеваемост при свине;
3. Собствениците на промишлените и тип А свиневъдни обекти да бъдат информирани
за повишената опасност от разпространение на болестта АЧС;
4. Да бъде осъществен контрол върху изпълнението на мерките за биосигурност в
свиневъдните обекти;
5. Да бъдат проведени заседания на Общинските епизоотични комисии, в рамките на
които регистрираните в общините ветеринарни лекари да запознаят, посредством
информационни материали, кметовете на селища и стопаните, отглеждащи свине в
лични дворове, за проблема с АЧС.
III. Директорите на ДГС да изпълнят мерките, предвидени в стратегията на ИАГ
за контрол на АЧС, като:
1. Предприемат мерки за контрол на АЧС съгласно указания, дадени от
Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните;
2. Разпространят информационните бюлетини и листовки за АЧС до всички служители
на ДГС и техните семейства, а чрез ръководствата на фирмите, които осъществяват
дърводобив, до всички техни служители и работници;
3. Упражнят контрол върху ловуването и отстрела на диви свине при изпълнението на
програмата на ИАГ за намаляване на популацията на стадата от диви свине в
ловностопанските райони на ЛРС в област Монтана;
4. Изградят система за незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за
всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението или
установени при първичната обработка на отстреляните диви свине изменения на
вътрешни органи.
5. Уведомят отговорниците по лова и служителите на ДГС, имащи отношение към
контрола на заболяването АЧС и взимането и изпращането на проби от отстреляни и
умрели диви свине, за наличието на мобилното приложение „Модул Лов” във Вет ИС
на БАБХ.
ІV. Председателите и ръководителите на ЛРС в област Монтана да предприемат
действия, както следва:
1. Да организират ловни събрания на всички ловни дружини, във връзка с откриването
на предстоящия ловен сезон 2019-2020 г., на които да уведомят и да разяснят за
проблема с АЧС;
2. Да разпространят листовките и информацията за разпространението на АЧС у нас и
да набележат конкретни мерки за биосигурност, които да се спазват при лова на дива
свиня;
3. Да разяснят мерките на ИАГ за намаляване на популацията от диви свине в
ловностопанските райони на ловните дружини. За всяка ловна дружина да се състави
конкретен план със срокове и отговорници;
4. Да разяснят правилата за вземане и изпращане на проби за АЧС, да обучат ловците
за спазване на мерките за биосигурност при дрането на отстреляни диви свине и при
вземането и изпращането на проби.
5. Да уведомят председателите на ловните дружини, а чрез тях ръководителите на
ловните излети и ловците, които вземат пробите от отстреляни и умрели диви свине, за
наличието на мобилното приложение „Модул Лов” във Вет ИС на БАБХ.
V. Кметовете на общини да организират:
1. Провеждането на общински епизоотични комисии в срок до 17.07.2019 г., на които
да се изясни проблема с АЧС в страната и да се набележат конкретни мерки за
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територията на общината. В заседанията на комисиите да бъдат включени
регистрирани ветеринарни лекари, председателите на ловните дружини и кметовете на
кметства и кметските наместници на територията на съответната община.
2. Кметовете и кметските наместници в населените места в общината да информират
лицата, отглеждащи свине, за риска от разпространяване на болестта, мерките за
биосигурност, които трябва да се спазват в обектите и задължението им при съмнение
за заболяване или установена смъртност при свине незабавно да уведомят официален
или регистриран ветеринарен лекар.
3. В срок до 25.07.2019 г. кметовете и кметските наместници в населените места на
общината да предприемат действия за установяване на броя и категорията на свинете
по населени места, като се изготвят списъци с имената, адресите и телефоните за
контакт на стопаните. Копие от списъците да се предадат на официалния ветеринарен
лекар на общината.
4. Да бъдат поставени контейнери за събиране на отпадъците на паркингите и
крайпътните места за почивка на територията на съответната община съгласно
приложеното към тази заповед писмо. Почистването на контейнерите да става наймалко два пъти седмично, като при всяко почистване контейнерите и терена около тях
да се обливат с дезинфекционен разтвор.
5. На упоменатите в т. 4 крайпътни паркинги е необходимо да се поставят
обозначителни табели, закрепени на метални или циментови колове. Текстът на
табелите следва да съответства на посочения в писмото образец.
VІ. Кметът на община Монтана да предприеме незабавни действия за изготвяне на
актуална карта на имотите в местностите „Мало поле“ и „Тировете“ в непосредствена
близост до гр. Монтана, като и в местността „Разсадника“ (до кастрационния център),
както следва:
1. Да се изготви актуална карта на районите, в която да се посочат входовете и да се
номерират пътищата (улиците) между тях. Да се поставят табели с номерата на
улиците.
2. Да се номерират имотите (без значение дали се отглеждат животни в тях). Номерата
да са поставени на видно място с блажна боя и да съответстват на номера от описа
(регистъра).
3. Да се изготви регистър на собствениците с номерата на всички имоти в тези райони
и имената и адресите на собствениците по местоживеене, като се посочат телефони за
контакт.
4. Да се направи опис с номерата на имотите и адресите на собствениците, в които се
отглеждат животни (не само свине), като се посочи броят и категорията на животните в
тях.
5. Копие от регистъра по т. 3 и копие от описите по т. 4 да се предоставят на Областния
управител на област Монтана в срок до 15.08.2019 г.
VІІ. Органите на МВР и ДАИ да съдействат при необходимост за осъществяване на
съвместен контрол със служителите на ОДБХ – Монтана, при извършване на проверки
на пазари и транспортни средства, които са свързани с налагане на мерките за
биосигурност при движението на животни и при проверка на съответните
придружаващи документи – ветеринарномедицински свидетелства.
VІІІ. Всички горепосочени ръководители на държавни структури, които имат
отношение към налагането и контрола на мерките за биосигурност на болестта
АЧС, да уведомят служителите си и ловците за необходимостта при забелязана
промяна в здравния статус и поведение на домашни и диви свине, както и при намиране
на трупове на умрели диви свине незабавно да информират ОДБХ – Монтана, на тел.
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096/300204, 096/300205 и моб. 0887 597 015 – д-р Людмил Антов – нач. отдел ЗЖ при
ОДБХ – Монтана, и тел. 0882 569 811 – д-р Боряна Гарванска – гл. инспектор в отдел
ЗЖ при ОДБХ – Монтана.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на ОДБХ –
Монтана, на кметовете на общини, на директорите на РДГ – Берковица, Северозападно
държавно предприятие – Враца и ДГС на територията на област Монтана, ОД на МВР
и ДАИ – Монтана, и на председателите на ловните сдружения в област Монтана.

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
Областен управител на област Монтана
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