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УТВЪРДИЛ (П) 
 

ИВАН ИВАНОВ 

Областен управител на Софийска област 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от заседание на Постоянно действащата Епизоотична комисия на Софийска област 
 

 

Днес, 02.03.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация на 

Софийска област се проведе заседание на Постоянно действащата Епизоотична комисия. На 

срещата присъстваха представители на институции, съгласно заповед на Областния 

управител на Софийска област № ОА-37/04.02.2022г. – Приложение 1 (Присъствен списък, 

неразделна част от настоящия протокол). 

Заседанието беше открито от г-н Иван Велков – заместник областен управител на 

Софийска област и председател на комисията, който приветства всички присъстващи и ги 

запозна с дневния ред.  

Заседанието на постоянно действащата епизоотична комисия се проведе относно 

изпълнение на Плана за действие на България по отношение на обектите за отглеждане на 

свине за лични нужди във връзка с АЧС, утвърден със Заповед №РД 11-553/17.03.2021 г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и зачестилите 

случаи на констатиране на огнища на АЧС в нерегистрирани лични стопанства в страната. 

По точка 1 от дневния ред: г-н Иван Велков даде думата на д-р Леонид Лавчев – 

директор на Областна дирекция по безопасност на храните София област, който запозна 

присъстващите с епизоотичната обстановка по отношение на болестта Африканска чума по 

свинете (АЧС). Той посочи, че последните случаи на АЧС са от 17.01.2022 г. в община 

Сандански, с. Кръстилци и от 31.01.2022 г. в община Петрич, с. Кавракирово. От началото на 

2022 г. в страната има регистрирани 16 (шестнадесет) случая на АЧС при диви свине – в 

областите Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Хасково, Смолян, Бургас, Пазарджик, 

Кърджали и Перник.  

Д-р Лавчев заяви, че във връзка с Плана е необходимо в най-кратки срокове да се свикат 

Общинските епизоотични комисии, не по-късно от 10.03.2022 г., като на тях трябва 

задължително да присъстват всички кметове, кметски наместници на населените места в 

общината, регистрираните ветеринарни лекари работещи на територията на общината, 

представители на РУ на МВР и официалния ветеринарен лекар.  

През 2019 г. на основание заповед на министъра на Министерство на земеделието, 

храните и горите всички органи на местната власт (кметове и кметски наместници) са 

представили на кметовете на общини, а те съответно на Областна администрация и Областна 

дирекция по безопасност на храните списък за броя на стопанствата тип заден двор в тяхното 

населено място и броя на свинете в тези стопанства. Те в по-голямата си част са били 

нерегистрирани, животните в тях са заклани и собствениците са получили финансово 

обезщетение в размер на 300 (триста) лева от страна на Българска агенция по безопасност на 

храните с цел повишаване на мерките за биосигурност в стопанството. За срок от една 

година в тези стопанства след деполулацията им не трябва да се отглеждат свине.  
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Стопанствата, в които ще продължават да се отглеждат свине, е необходимо да бъдат 

регистрирани, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинската 

дейност. 

Д-р Лавчев докладва, че за изпълнението на Плана, администрацията на местното 

управление има следните задължения: 

1. Провеждане на инвентаризация на свиневъдния обект три пъти годишно; 

От Областна дирекция по безопасност на храните предлагат да се заложат следните 

срокове за провеждане на тази инвентаризация на свиневъдните обекти: 

 От 15.03.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 От 15.07.2022 г. до 31.07.2022 г. 

 От 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 

2. Извършване на проверки на деполулация на задните дворове през 2019 г., ако същите 

не са подновили дейност; 

3. Извършване на клинични прегледи, проверки от районен ветеринарен лекар 4 (четири) 

пъти годишно; 

4. Взаимодействие с МВР за борба с нелегалното придвижване на прасета; 

5. Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задния 

двор чрез местните органи на властта, официален ветеринарен лекар и районен 

ветеринарен лекар. 

След това д-р Леонид Лавчев даде думата на д-р Иванка Кузманова - началник на отдел 

„Здравеопазване на животните“ в Областна дирекция по безопасност на храните - София 

област. Д-р Кузманова благодари за бързата реакция на Областна администрация на 

Софийска област в свикването на постоянно действащата епизоотична комисия, като обясни, 

че зачестилите случаи на нерегламентирано отглеждане на домашни свине налага 

въвеждането на спешни мерки. 

По точка 2 от дневния ред: : г-н Иван Велков даде думата на присъстващите. 

Г-н Стоян Тошев – директор на Регионална дирекция по горите – София отбеляза, че 

контролът е важна част от мерките за предотвратяване на АЧС, като уточни че от страна на 

РДГ той е постоянен. Г-н Тошев даде пример със свинефермата в с. Петърч, където всяка 

седмица се извършват проверки, включително в радиус от приблизително 20 (двадесет) 

километра около свинефермата, като се следи да няма популация на диви свине в близост. 

Той докладва, че през месец декември 2021 г. са открити вторични огнища на АЧС в 

Самоков и Ихтиман, а през месец февруари 2022 г. в Етрополе, като от страна на РДГ са 

предприети необходимите действия. Г-н Тошев обясни, че при пътно транспортни 

произшествия с диви свине, представители на РДГ реагират незабавно, вземайки проби от 

свинете и извършвайки нужната дезинфекция на мястото на ПТП и на съответния автомобил. 

Д-р Лавчев попита г-н Тошев дали знае колко е намаляла популацията на диви свине, но 

той не можа да му даде тази информация. Г-н Тошев и инж. Мария Рангелова – 

представител на НЛРС - СЛРБ поясниха, че към момента тече таксация на дивите свине, 

която ще продължи до края на месец март и в началото на месец април 2022 г. ще могат да 

кажат с точност колко е намаляла популацията. Г-н Тошев посочи, че със сигурност в 

Софийска област тя е по-висока от тази в останалата част на страната. Той разясни, че 

миграцията на диви свине е на Запад, което беше потвърдено и от д-р Кузманова. Дивите 

свине напускат инфектираните зони, мигрирайки на Запад. Г-н Тошев попита до кога 

инфектираните зони са инфектирани и кога ще могат да се заселват със свине отново тези 
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места, на което д-р Кузманова отговори, че за съжаление това все още не се знае и 

инфектираните зони все още са инфектирани. Правят се опити за заселването им, но след 

това свинете дават отново положителни проби за АЧС. 

 Д-р Лавчев напомни, че за АЧС няма ваксина и единствения начин за борба със 

заболяването е да се спазват стриктни превантивни мерки и непрекъснат контрол. 

Той напомни, че е абсолютно забранено безконтролното превозване на животни, като 

посочи, че животни, които се превозват без документи трябва да се унищожават. 

 

След обсъждане на точките от дневния ред, направените коментари, изразени становища 

и мнения, Областната епизоотична комисия, взе следните 
 

 

РЕШЕНИЯ 

Във връзка с изпълнението на Плана, администрацията на местното управление има 

следните задължения: 

1. Провеждане на инвентаризация на свиневъдния обект три пъти годишно, като 

двукратно само с нейно участие и веднъж с участието на официален ветеринарен 

лекар. 

 От 15.03.2022 г. до 31.03.2022 г. всички кметове да подадат информация за 

броя на стопанствата тип заден двор в тяхното населено място и броя на свинете в 

тези стопанства до общинските кметове, а те от своя страна до 10.04.2022 г. да 

подадат информацията до Областна администрация и Областна дирекция по 

безопасност на храните - София област. Информацията трябва да съдържа името на 

населеното място, три имена и адрес на лицето, отглеждащо свине и броя на 

отглежданите в обекта свине. 

 От 15.07.2022 г. до 31.07.2022 г. да се проведе втори етап на инвентаризация, с 

докладване пред Областна администрация и Областна дирекция по безопасност на 

храните - София област в срок до 10.08.2022 г. 

 От 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г. – третия годишен етап, с участието на 

официален ветеринарен лекар. Докладването пред Областна администрация и 

Областна дирекция по безопасност на храните - София област да е в срок до 

10.12.2022 г. 

2. Извършване на проверки на деполулация на задните дворове през 2019 г., ако същите 

не са подновили дейност. Кметовете по места трябва да извършат документални 

проверки по поименните списъци, които са подали през 2019 г. за това дали лицата в 

тях са подавали заявления за регистрация на лични стопанства през 2020 г. и 2021 г. 

Тези, които не са подали да бъдат потърсени и проверени физически дали отглеждат 

или не свине към момента в обектите от 2019 г. Това да се извърши в периода 

15.03.2022 г. – 31.03.2022 г., като за същото да се докладва до 10.04.2022 г. пред 

Областна администрация и Областна дирекция по безопасност на храните - София 

област. 

3. На всяко тримесечие районният ветеринарен лекар да извършва клинични прегледи и 

проверки за биосигурност и да нанася резултатите и констатациите в създаденото за 

това приложение от Българска агенция по безопасност на храните. 

4. Съгласно Наредба 24 за взаимодействие между Българска агенция по безопасност на 

храните и МВР да се следи за нелегално придвижване на прасета, като за всяко 
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заловено прасе или свински продукти без документи да се докладва незабавно на 

Областна дирекция по безопасност на храните - София област. 

5. Да се предоставят информационни материали на собствениците на прасета от задния 

двор чрез местните органи на властта, официалните ветеринарни лекари и районните 

ветеринарни лекари. Официалните ветеринарни лекари ще предоставят на кметовете 

по места информационни материали в срок до 15.03.2022 г., които да се раздават на 

хората, отглеждащи свине при инвентаризацията. Местните власти да обясняват на 

хората, че имат право да отглеждат до три броя свине за угояване за лични нужди, но 

само ако обекта е регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинската 

дейност. За същото не се заплаща такса, а само се попълва заявление до кмета, към 

което се прилага документ, доказващ право на собственост на имота, където ще се 

отглеждат свинете и кмета има задължение да придвижи заявлението до Областна 

дирекция по безопасност на храните - София област за стартиране на процедура по 

регистрация 

 
 

След изчерпване на дневния ред, г-н Иван Велков закри заседанието. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН ВЕЛКОВ (П) 

Заместник областен управител на Софийска област и  

Председател на Постоянно действащата Епизоотична комисия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:   (П) 

Ирина Захариева 

Старши експерт, отдел РРУТ, секретар на Постоянно действащата Епизоотична комисия 


