
 

УТВЪРДИЛ           (П) 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

П Р О Т О К О Л  

от заседание на Постоянно действаща Епизоотична комисия - Софийска 
област 

Днес, 19.07.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе заседание на Постоянно 

действаща Епизоотична комисия в Софийска област. 

На срещата присъстваха: Николай Борисов - Заместник областен 

управител на Софийска област и председател на комисията, Мая Цанова - 

главен секретар на ОА - Софийска област, Мая Велкова - началник отдел 

РРУТ, ОА - Софийска област, Кристина Кадийска - ст. експерт отдел 

РРУТ, ОА - Софийска област - секретар на комисията, д-р Леонид Лавчев 

- директор ОДБХ- Софийска област, д-р Пенчо Каменов - началник на 

отдел в ОДБХ- Софийска област, Георги Иванов - директор на РД ПБЗН 

София, инж. Филип Ковашки - гл. експерт РДГ - София; Десислава 

Божилова - инспектор в ОДМВР - София, д-р Божидарка Кайракова - 

директор д-я РЗИ 

- София, Георги Йончев - ст.експерт ОМП в ГДГП, Бисер Петров - ст. 

експерт ОМП - РДГП Драгоман, д-р Мартин Георгиев - председател на 

ОК на БВС - Софийска област, инж. Мария Рангелова - експерт - 

координатор, НЛРС - СЛРБ. 

Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка по отношение на болестта 
Африканска чума по свинете. 

Докладва: Представител на ОДБХ - Софийска област 
2. Набелязване и приемане на конкретни мерки за намаляване риска 

от появата и разпространението на болестта Африканска чума по 
свинете на територията на Софийска област. 

Докладва: Представител на ОДБХ - Софийска област 
3. Други. 



 

 

 

Заседанието беше открито от г-н Николай Борисов - заместник 

областен управител на Софийска област и председател на комисията, 

който приветства членовете на комисията. Той поясни, че Епизоотичната 

комисия е свикана във връзка с чл. 128 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и постъпило в Областна 

администрация на Софийска област писмо от директора на ОДБХ - 

Софийска област с вх. № 24-00-173/10.07.2018 г., относно влошена 

епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по 

свинете. 

След това г-н Борисов предложи комисията да премине към 

разглеждане на точките от дневния ред. 

По точка 1 от дневния ред - Запознаване с епизоотичната обстановка по 

отношение на болестта Африканска чума по свинете в Софийска област и 

страната, думата беше дадена на д-р Пенчо Каменов - началник на отдел в 

Областна дирекция по безопасност на храните - Софийска област. 

Д-р Каменов запозна членовете на комисията с актуалната епизоотична 

обстановка в Софийска област и страната, по отношение на болестта 

Африканска чума. Заболяването се среща както при дивите, така и при 

домашните прасета и нанася големи икономически загуби. Вирусът е 

изключително устойчив и не е разработена ваксина за него, предава се 

директно чрез контакт или косвено чрез храна, кърлежи и др. 
Африканската чума по свинете е силно контагиозно заболяване, което 

засяга свине от различни възрасти без значение на пола. Високата 

смъртност на  

свине от различните възрастови групи може да породи съменение, както за 

АЧС, така и за класическа чума по свинете (КЧС). Заболяването може да 

протече в четири форми: свръхостра, остра, подостра и хронична.  

Свръхострата и острата форма могат да имат следните клинични признаци: 

Внезапна смърт почти без клинично проявяване; Висока температура (40.5 

- 42°С); Зачервяване на кожата (видимо само по по-светлите части) - 

върховете на ушите, опашката, дистална част на крайниците, вентрална 

част на гърдите и корема; Намален апетит, апатия, цианоза и липса на 

координация в рамките на 24-48 часа преди настъпване на смъртта, 

предхождана от повръщане, диария (кървава понякога). 

За справяне с проблема и недопускането на вируса на територията на 

Република България, са обучени 180 ловни дружини в областта. 

Необходимо е да има ями, където да се изхвърлят труповете на заразените 

животни. Кметовете по общини могат да помогнат за определяне 

местоположението на тези ями, както и за преброяването на домашните 



свине в населените места. 

 

 

Д-р Филип Ковашки, гл. експерт РДГ - София поясни, че проблемът с 

ямите е съществен, тъй като не може да се ловува преди да са определени 

и  

създадени те. 

 

 

 

 

 

г-жа Мая Цанова, главен секретар на ОА - Софийска област попита 

присъстващите чие задължение е изграждането на ямите и кой отговаря за 
тях. д-р Ковашки, отговори че до момента не е разписано никъде и трябва 
да се търси съдействие от кметовете, но подчерта че има изисквания към 
ямите и от РИОСВ. 

д-р Леонид Лавчев, директор ОДБХ- Софийска област поясни, че имат 

известни проблеми с нерегламентираните пазари за животни и животински 

продукти в общините Златица и Годеч, както и че без помощта на 

полицията проблемът не може да бъде решен. 

Г-жа Десислава Божилова, инспектор в ОДМВР - София заяви, че е 

необходимо да бъде предоставен на ОДМВР официален списък с актуални 

телефони и имена на дежурни ветеринарни лекари, които отговарят по 

населени места. 

г-н Николай Борисов, предостави думата на присъстващите за 

предложения, допълнения и въпроси, тъй като нямаше такива премина към 

следващата точка от дневния ред. 

По точка 2 от дневния ред: Набелязване и приемане на конкретни 

мерки за намаляване риска от появата и разпространението на болестта 

Африканска чума по свинете на територията на Софийска област. 

Г-н Борисов запозна членовете на комисията с проект на решения на 

Областната епизоотична комисия на Софийска област 

Решенията се приха с единодушие от комисията 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 



 

 

Постоянно действащата Епизоотична комисия приема Мерки, 

целящи намаляване риска от появата и разпространението на 

болестта Африканска чума по свинете на територията на Софийска 

област, както следва: 

1. Директорът на ОДБХ София област да приведе Областната дирекция 

по безопасност на храните в повишена епизоотична готовност. 

2. Директорът на ОДБХ София област със заповед да определи екипи 

от дежурни ветеринарни лекари на ОДБХ София област за приемане на 

сигнали 24 часа в денонощието и извършване на незабавни проверки за 

болестта Африканска чума по свинете. 

3. Директорът на ОДБХ София област със заповед да разпореди 

извършване на проверки на всички видове и катбгории свиневъдни обекти 

на  

територията на Софийска област. При съмнение за болестта Африканска 

чума по свинете да се вземат органни и кръвни проби и предоставят за 

лабораторно изследване. 
4. Регионална дирекция по горите - София и структурите на 

територията на София област на Съюза на ловците и риболовците да 
направят организация за наблюдение за Откриване на трупове на умрели 
диви свине в ловните полета, като незабавно уведомяват ОДБХ София 
област. 

5. Регионална дирекция по горите - София, да: 

- извършат обучение съвместно с ОДБХ София област на не по-малко 
от двама ловци от всяка ловна дружинка на територията на София 
област за признаците и измененията в трупа на отстреляна или 
намерено умряло диво прасе за болестта Африканска чума по свинете, 
организацията на лова и вземане и предоставяне на проби от диви свине 
за лабораторно изследване; 
- организират вземане и изпращане за лабораторно изследване на проби 
от всяко отстреляно или намерено умряло диво прасе; 

- въведат мерки за биосигурност, които да бъдат прилагани от ловците, 

включващи: обособяване на места за първична обработка на дивите свине 

след отстрела, изграждане на ями/съоръжения за обезвреждане на кожи, 

черва и други странични животински продукти, извършване на 

дезинфекции и съхранение на труповете на отстреляните диви свине на 

едно място до излизане на лабораторния резултат за Африканска чума по 

свинете; 

- предприемат мерки за редуциране на популацията на дивите свине на 
територията на София област. 



6. Кметовете на общини да организират провеждане на Общински 

епизоотични комисии, като приемат конкретни мерки за минимизиране на 

риска от поява и разпространение на болестта Африканска чума по 

свинете на територията на съответната община при диви и домашни свине. 
7. Кметовете на населени места и кметства да: 
- организират преброяване на отглежданите домашните свине и 
предоставят списъците на официалните ветеринарни лекари отговорни 
за здравеопазването на животните на територията на съответните 
общини; 

- контролират пазарите за продажба на животни, като не допускат 
продажба без ветеринарномедицински документи за произход и 
здравен статус на предлаганите животни. 

8. Кметовете на населени места и кметства, съвместно с представители 

на ловните дружинки да определят места за изграждане на ями (места за 

загробване на части от трупове, които не се използват за човешка  

консумация), съгласувано с РИОСВ - София. 

 

 

  



 

 

9.  Собствениците на свиневъдни обекти да въведат и спазват мерки за 

биосигурност с цел минимизиране на риска от проникване и 

разпространение на причинителя на болестта Африканска чума по 

свинете. 

 

 

 

 

 

По точка 3 от дневния ред - Други, нямаше предложения, мнения и 
запитвания. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от  

г-н Николай Борисов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ БОРИСОВ       (П) 

Заместник областен управител на Софийска област и 

Председател на Постоянно действаща Епизоотична комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола: 

Кристина Кадийска      (П) 

Старши експерт, отдел РРУТ – ОАСО и 

секретар на  Постоянно действаща Епизоотична комисия 


