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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
І. Дългосрочни гранични ветеринарни пунктове (ГВП): 
1. Варна – изток – пристанище: за продукти за човешка консумация, съхранявани 
на температурен и нетемпературен режим; Варна-ферибот-пристанище – за продукти, 
предназначени за човешка и нечовешка консумация, съхранявани при температурен и 
нетемпературен режим; 
2.  Бургас-ферибот-пристанище и Бургас-рибен терминал за продукти за човешка 
и нечовешка консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен режим; 
3.  Капитан Андреево (до Свиленград) – шосе: за живи животни и за продукти за 
човешка и нечовешка консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен 
режим; 
4. Златарево (до Благоевград) – шосе: за продукти за човешка и нечовешка 
консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен режим; 
5. Гюешево (до Кюстендил) – шосе: за продукти за човешка и нечовешка 
консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен режим; 
6. Калотина (до София) – шосе: за живи животни и продукти за човешка и 
нечовешка консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен режим; 
7. София летище – за други животни и за продукти за човешка и нечовешка 
консумация, съхранявани при температурен и нетемпературен режим; 
8. Брегово (до Видин) – шосе: за продукти за човешка и нечовешка консумация, 
съхранявани при температурен и нетемпературен режим. 
 
*Заповедта на министъра на земеделието и горите ще бъде актуализирана и се 
очаква в изменената заповед да бъдат включени следните дългосрочни гранични 
ветеринарни пунктове: Русе и Видин  
 
Русе – речно пристанище – за фуражи; 
Видин – речно пристанище – за фуражи; 
За Калотина (точка 6) – допълнителен жп пункт ще бъде предложен на гара Драгоман 
 

I. Средносрочни гранични ветеринарни пунктове са разположени на границите на 
България с други страни кандидатки.  
В този случай ветеринарният контрол при внос, износ и транзит обхваща проверка на 
документи и проверка за идентичност. Тези ГВП ще бъдат затворени след 
присъединяване на съответните асоциирани страни към Европейския съюз. 
Средносрочни гранични ветеринарни пунктове са: 
1. Видин – ферибот пристанище; 
2. Лом – пристанище; 
3. Оряхово – ферибот пристанище; 
4. Русе – шосе; 
5. Русе – жп товарна гара; 
6. Русе – ферибот пристанище; 
7. Русе – речна гара; 
8. Силистра – шосе 



 

 
9. Силистра – ферибот пристанище; 
10. Кардам – шосе; 
11. Дуранкулак – шосе; 
12. Кардам – жп. 
 

II. Краткосрочни гранични ветеринарни пунктове са разположени на някои 
пристанища, на летище Пловдив, летище Горна Оряховица и на границите на 
България със страни членки на ЕС. 
В този случай ветеринарният контрол при внос, износ и транзит обхваща проверка на 
документи и проверка за идентичност. Тези ГВП ще бъдат затворени и дейността им 
ще бъде прекратена след присъединяването на България към ЕС 
Краткосрочни гранични ветеринарни пунктове са: 
1. Варна – летище; 
2. Пловдив – летище; 
3. Горна Оряховица – летище; 
4. Бургас – летище; 
5. Варна Запад – пристанище; 
6. Варна “Леспром” – пристанище; 
7. Бургас – пристанище; 
8. Балчик – пристанище; 
9. Ново село – шосе; 
10. Ново село – жп; 
11. Кулата – шосе; 
12. Кулата – жп; 
13. Гоце Делчев – Драма – шосе; 
14. Рудозем – Ксанти – шосе; 
15. Кърджали – Комотини – шосе. 
 

III. Други гранични ветеринарни пунктове, разположени на границите на България с 
Турция, Македония и ФР Югославия  
До приемането на България, ветеринарният контрол при внос, износ и транзитно 
преминаване ще обхваща проверка на документи и проверка за идентичност. След 
присъединяването на България внос и транзит няма да бъде осъществяван през тези 
ГВП, но ще бъде извършван превантивен ветеринарен контрол 
 
Такива други гранични ветеринарни постове са: 
1. Малко Търново – шосе; 
2. Логодаж (Станке Лисичково) – шосе; 
3. Стрезимировци – шосе; 
4. Връшка чука – шосе; 
5. Драгоман – жп; 
6. Лесово – Хамзабейли – шосе; 
7. Салаш – Ново корито – шосе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 
 
 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С КЛАСИЧЕСКАТА ЧУМА СВИНЕ /КЧС/ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 



 

 
1. ЗАКОНОВА УРЕДБА 
Борбата с класическата чума по свинете в Република България се основава на 
следните законови актове: 
- Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ 
- Правилник за прилагане на ЗВД. 
- Наредба за профилактика и борба с класическата чума по свинете 
- Наредба за обявяване на възникналите заразни болести по животните и тяхното 
ликвидиране 
- Наредба за ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със 
заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия. 
Съгласно  посочените  по-горе нормативни  актове организацията, координацията, 
ръководството и контролът на мероприятията за профилактика и борба с класическата 
чума по свинете в Република България се осъществява от Министерството на 
земеделието и горите и Главно управление /ГУ/ на Националната 
ветеринарномедицинска служба /НВМС/, а на регионално ниво от регионалните 
ветеринарномедицински служби /РВМС/. Консултативна помощ оказват Централната 
епизоотична комисия към НВМС, съгласно чл.28, ал.1 от ЗВД. 



 

1.1. УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАРАЗЕНИТЕ И КОНТАКТНИ ЖИВОТНИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗВД, Правилника за прилагане на ЗВД и Наредбата за профилактика и борба с класическата 
чума по свинете дават право на Министъра на земеделието и горите да нареди да се 
унищожат заразените от класическа чума свине и свине за които има съмнение, че са били в 
контакт с тях или са били изложени на риск от заразяване с вируса на класическата чума, 
както и на продукти от такива животни и материали за които се предполага, че са 
контаминирани с вируса. Компенсациите за унищожените свине, на продуктите от 
животински произход и на материалите които са били в контакт с болните животни се 
изплащат на собствениците, съгласно чл.39 и чл.40, ал.1 от ЗВД и чл.59 от Правилника за 
прилагане на ЗВД. Съгласно чл.31, ал.1 от ЗВД финансирането на мерките за ликвидиране 
на класическата чума по свинете е за сметка на бюджета на страната. 
 
1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ ДОКАЗВАНЕ НА 
КЛАСИЧЕСКАЧУМА ПО СВИНЕТЕ 
На основание чл.27 от ЗВД и Наредбата за обявяване на възникналите заразни заболявания 
по животните и тяхното ликвидиране, класическата чума по свинете подлежи на 
задължително обявяване. При съмнение и доказване на класическа чума по свинете в 
страната, ГУ на НВМС при Министерството на земеделието и горите налага строга 
карантина, възбрана и контрол върху движението на свине, хора, продукти от свине, семе и 
ембриони от свине, фураж за свине, отпадни продукти от животни и превозни средства в 
района на огнището, предприема мерки за обезвреждане на продукти от свине, труповете на 
умрели домашни и диви свине, селскостопанския инвентар и др. Които могат да бъдат 
контаминирани с вируса на класическата чума по свинете и разпорежда извършването на 
дезинфекции и дератизации с цел предотвратяване на разпространението на заболяването. 
 
При доказване на класическа чума по свинете, ГУ на НВМС незабавно обявява 
заболяването във всичките си поделения, съгласно Наредбата за профилактика и борба с 
класическата чума по свинете и Наредбата за обявяване на възникналите заразни 
заболявания по животните и тяхното ликвидиране. 
 
В срок от 24 часа, ГУ на НВМС обявява заболяването пред международните ветеринарни 
организации - ветеринарен комитет на Европейския съюз. Международното бюро по 
епизоотии /М БЕ/, Световната организация за прехранване и земеделие /ФАО/ и 
ветеринарните служби на съседните страни, съгласно Наредбата за борба и профилактика с 
класическата чума по свинете и Наредбата за обявяване на възникналите заразни 
заболявания по животните и тяхното ликвидиране. 
 
 
1.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАРАЗЕНАТА, ЗАСТРАШЕНАТА И ПРЕДПАЗНА ЗОНА 
По предложение на Централната епизоотична комисия към НВМС със заповед на Областния 
управител на засегнатата област около огнището се определят три зони в които се налагат 
различни по степен на строгост мерки: 
А - заразена зона - обхваща територията около неблагополучните ферми или дворове с 
радиус до 3 км. 
Б - застрашена зона - обхваща територията около заразената зона с радиус най-малко 10 
км. 
В - предпазна зона -включва стопанствата и селищата, разположени в радиус 20 км. от 
външната граница на застрашената зона. Размерът на зоната варира в зависимост от 
конкретната епизоотична обстановка. 
 
Определянето на размера на зоните става въз основа на епизоотичната обстановка, 
икономическите и географски условия /независимо от административно териториалната 



 

структура на района. Мероприятията за борба с класическата чума по свинете в отделните 
зони са посочени в Наредбата за профилактика и борба с класическата чума по свинете. 
 
 
1.4. ВАКСИНАЦИЯ 
Профилактичната ваксинация срещу класическа чума по свинете в Р.България се извършва, 
съгласно чл.5, ал.З от Наредбата за профилактика и борба с класическата чума по свинете 
само с регистрирани от ГУ на НВМС ваксини. Ваксинират се: 
- всички свине за разплод и нерези на всеки шест месеца; 
- двукратна ваксинация на прасетата в свиневъдци обекти с над 5 разплодни свине или с над 
50 прасета за угояване последната схема: 
А/ първа ваксинация - две-три седмици след отбиване на бозаещите прасета; 
Б/ втора ваксинация - на 90-120 дневна възраст; 
- еднократна ваксинация на прасетата две седмици след отбиването, но не по-късно от 60-ия 
ден на карантинния период; 
 
Транспортиране на свине се разрешава 21 ден след ваксинацията. 

. 
 
1.5. ПОМОЩ ОТ ДРУГИ ВЕДОМСТВА 
При възникване на класическа чума свине в Р.България, Министерството на вътрешните 
работи, Национално управление на горите/ Съюза на ловците и риболовците в Р.България и 
другите министерства и обществени организации се задължават да оказват съдействие чрез 
техните поделения, съгласно чл.ЗЗ от ЗВД. 
 
 
2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
2.1. ПЕРСОНАЛ 
Финансовото обезпечаване на персонала ангажиран в борбата за ликвидиране на 
класическата чума по свинете се осъществява от НВМС, чрез средства отпуснати от 
Държавния бюджет и от собствени приходи/ съгласно чл.10 от ЗВД. Финансовото 
обезпечаване на допълнително наетите ветеринарномедицински специалисти и помощен 
персонал се извършва на договорна основа от НВМС. В него се включват разходите за 
пътни, дневни, квартирни пари и трудовото възнаграждение. 
 



 

2.2. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ 
Материалното и техническото обезпечаване на мероприятията по ликвидиране 
на възникнало огнище от класическа чума по свинете се осигурява от НВМС, 
чрез посочените в т.2.1 източници на финансиране. 
 
 
2.3. УБИВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТРПОВЕТЕ И 
КОНТАМИНИРАНИТЕ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
Дейностите по този раздел се финансират от НВМС, чрез източниците 
посочени в т.2.1. 
 
 
2.4. ИЗПЛАЩАНЕ КОМПЕНСАЦИИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
Собствениците на унищожените животни и на убити или заклани с 
диагностична цел се обезщетяват от НВМС, съгласно Правилника за прилагане 
на ЗВД. Средствата се обезпечават от източниците посочени в т. 2.1. 
 
 
2.5. КРЪГОВА ВАКСИНАЦИЯ 
Съгласно чл.21, ал.1, т.З се извършва кръгова ваксинация около огнището на 
всички здрави свине. 
Стойността на ваксината и разходите свързани с нейното транспортиране, 
съхранение и приложение се покриват от източниците посочени в т. 2.1. 



 

3. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
3.1. Отговорност за борбата с класическата чума по свинете, съгласно ЗВД 
носи Министъра на земеделието и горите, който възлага организацията, 
координацията, ръководството и контрола на мероприятията на ГУ на НВМС. 
3.2. ГУ на НВМС привежда в изпълнение оперативния план за борба с 
класическата чума по свинете. 
3.3. Със заповед на Областния управител на областта на чиято територия е 
констатирано огнище от класическа чума по свинете на областната 
епизоотична комисия се определят задълженията по ръководство и контрол на 
мероприятията за ликвидиране на огнището, съгласно чл.29 от ЗВД. 
Областната епизоотична комисия е пряко подчинена на ГУ на НВМС. 
 
 
4. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С 
КЛАСИЧЕСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 
Националния координационен център за борба с класическата чума по свинете 
се изгражда от ГУ на НВМС, със заповед на ръководителя на НВМС 
/Приложение № I/. Той има следните функции и задължения. 
А) Да събира, обобщава и анализира информация за епизоотичната обстановка 
по отношение на класическата чума по свинете и да поддържа постоянна 
готовност за борба със заболяването. 
Б) Ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични 
комисии. 
В)  Осъществява  връзка с лабораторията за диагностика на класическата чума 
по свинете, намираща се в Националния диагностичен научноизследователски 
ветеринарномедицински институт в гр.София 
Г) Поддържа връзка с международните ветеринарни организации - 
Ветеринарния комитет на Европейския съюз, МБЕ и ФАО. 
д) Поддържа връзка със собственици и фирми произвеждащи селскостопанска 
продукция и с фирми и организации занимаващи се с търговия на селскостопанска 
продукция. Съюза на 
ловците и риболовците и Националното управление по горите към 
министерство на земеделието и горите. 
Е)   Ръководи   финансовото обезпечаване на оперативния план. 
Ж)  Организира  програмите за подготовка и преподготовка на кадрите, 
обучение по клинични признаци, епизоотологични проучвания и борба с КЧС, 
провеждане на учебни тревоги и упражнения, които да бъдат организирани най-
малко два пъти годишно. 
З) Осъществява информационната дейност във връзка с заболяването и 
обучение по средствата за комуникации. 
И) Ръководи изпълнението на възприетата стратегия за борба с класическата 
чума по свинете. 
К) Подсилва кадровия състав и наличната материална база на съответната 
РВМС, на чиято територия е констатирано заболяването и осъществява връзка 
с другите ведомства за окомплектоване на необходимия персонал. 
Л) Определя или променя застрашената и предпазна зона координирано с 
регионалния център за борба с класическата чума по свинете. 
М) Предоставя информация на средствата за масово осведомяване и на 
заинтересованите лица, фирми, организации занимаващи се със 
селскостопанска дейност. 
Н) Разпорежда кръгова ваксинация. 



 

О) Договаря спешно финансово обезпечаване за покриване на разходите 
свързани с епизоотията. 
П) При поява на класическа чума по свинете в друга държава и ако е поискана 
помощ, разрешава изпращането на специалисти за оказването на помощ. 
Р) При необходимост към Националния координационен център могат да бъдат 
привличани специалисти от други ведомства и ветеринарномедицински научни 
институти. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОРБА С КЛАСИЧЕСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА 
РЕГИОНАЛНО НИВО 
5.1. Готовността за борба с класическата чума по свинете на регионално ниво е 
задължение на РВМС, която се ръководи от ръководител, пряко подчинен на ГУ 

на НВМС. На територията на Р.България има 28 РВМС. /Приложение № 2/. 
5.2. При необходимост ръководителя на НВМС, може да разпореди 
създаването на между регионален център за борба със заболяването. 
5.3. РВМС трябва да са снабдени с най-необходимото оборудване/което се 
обновява периодично. 
5.4 Регионалния ветеринарномедицински център има следните задължения: 
5.4.1. Поддържане на готовност и информационна обезпеченост на 
територията на центъра. 
- провеждане на просветно-популяризаторска дейност за забавляването 
- провеждане на учебни занятия за борба със заболяването 
- поддържане на връзка с диагностичната лаборатория и готовност за 
транспортиране на проби 
- поддържане на връзка с полицията, местната администрация, собственици, 
производители, фирми и организации занимаваща се със селскостопанска 
продукция. 
5.4.2. Ръководство и изпълнение на място на стратегията за борба с 
класическата чума по свинете на територията на региона. 
- провеждането на предварителен преглед, извършване на епизоотологично 
проучване и осигуряване транспортирането на пробите до диагностичната 
лаборатория 
- поддържане на връзка с Националния център за борба със заболяването и 
оказване съдействие при определяне на размера на застрашената и предпазна 
зона 
- поддържане на връзка с местната полиция за обозначаване на огнището, за 
обезпечаване на контрол върху движението, за затваряне на пазарите и 
предотвратяване на опити за нелегална търговия с животни и животински 
продукти 
- налагане на карантинни мерки в района на огнището и упражняване на 
контрол върху изпълнението им 
- участие в оценката и унищожаването на заразените и контактни свине и 
обезвреждане на добитата продукция а в случай, че се провежда санитарно 
клане и участие и контрол при транспортирането на животните до 
определената кланица и контрол при извършване на клането и обезвреждане 
на продукцията, както и участие при провеждането на дезинфекциите и 
дератизациите в кланицата 
- провеждането на мероприятията за оздравяване в огнището и в застрашената 
и предпазна зона 
при извършване на принудителна ваксинация, обезпечава необходимия 
персонал. 



 

5.5. При възникване на класическа чума по свинете, регионалните 
ведомства имат следните задължения: 
5.5.1. Полицията е задължена да обезпечи охраната на огнището, да 
упражнява контрол върху движението. НВМС има право да изисква помощ и 
съдействие от полицията и местната администрация на основание чл.ЗЗ от 
ЗВД. 
5.5.2. Регионалната администрация е задължена да затвори кланиците за 
клане на свине и да закрие пазарите за свине. 
 
5.6. Ръководителят на регионалния ветеринарномедицински координационен 
център за борба с класическата чума по свинете може да писка от 
Националния координационен център допълнително кадрово обезпечаване. До 
пълното ликвидиране на огнището личния състав на регионалния център е на 
денонощно разположение на ръководителя на Регионалния координационен 
център. 
5.7. Регионалния координационен център е задължен да оказва помощ на 
експертната група по класическа чума на свинете /диагностичния екип/. 
 
6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ 
6.1. Към Националния координационен център има изградени две експертни 
групи /диагностични екипи/ в състава на които влизат: 
- специалист по диагностика на класическата чума по свинете; 
- специалист по вирусни заболявания; 
- гл.експерт от ГУ на НВМС; 
- шофьор 
- към експертните групи, в случай на нужда се добавят допълнително 
необходимите ветеринарномедицински специалисти 
- главния експерт от НВМС, остава в района на огнището до изясняване на 
диагнозата. Имената на участниците в експертните групи са посочени в 
/Приложение № I/. 
6.2. При съмнение за възникване на класическа чума по свинете експертната 
група по възможно най-бърз начин отива на място за уточняване на диагнозата, 
извършва клиничен преглед на животните, взема материал за лабораторно 
изследване и го доставя възможно най-бързо в лабораторията за диагностика 
на класическа чума по свинете. Пробата трябва да се достави в диагностичната 
лаборатория не по-късно от шест часа от взимането на материала. 
 
6.3. Експертните групи имат право да убият или заколят с диагностична цел 
отделни свине/ които се заплащат, съгласно ЗВД и Правилника за прилагане на 
ЗВД. 
 
6.4. С разрешение на НВМС експертните групи могат да извършат биопроба с 
цел уточняване на диагнозата. 
 
6.5. Експертните групи са обезпечени с транспорт, дрехи и оборудване за 
вземане, съхранение и транспортиране на материала предназначен за 
лабораторно изследване. 
 
6.6. Експертните групи оказват методична помощ на Регионалния 
координационен център за привеждане в действие на оперативния план за 
борба с класическата чума по свинете в епизоотичното огнище. 
 



 

6.7. Експертните групи са пряко подчинени, отчитат своята дейност и отговарят 
пред ГУ на НВМС. 
 
 
7. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
7.1. В ГУ на НВМС води регистър с имената и адресите на специалистите, 
които имат опит в борбата с класическата чума по свинете и могат да бъдат 
използвани при възникване на огнище от класическа чума. /Приложение № I/. 
 
7.2. При необходимост ГУ на НВМС командирова в района на огнището 
специалисти от други РВМС и ветеринарни лекари от научни институти. Могат 
да бъдат наемани по договор и частно практикуващи ветеринарномедицински 
специалисти на основание чл. 19 от ЗВД. 
 
7.3. За ликвидиране на възникналото огнище НВМС наема по договор 
ветеринарни специалисти /дезинфектори, багеристи, кланични работници, 
общи работници, пазачи и др./. 
 
7.4. За ликвидиране на възникналото огнище НВМС ползва помощта на 
Министерство на вътрешните работи/ Съюза на ловците и риболовците и 
Национално управление на горите. 
 
 
8. ДЕЙСТВАЩА НОРМАТИВНА БАЗА 
8.1. Борбата с класическата чума по свинете в Р.България се води съгласно 
постановките залегнали в ЗВД, Правилника за прилагане на ЗВД, оперативния 
план за борба с класическата чума по свинете и Наредбата за профилактика и 
борба с класическата чума по свинете. 
 
 
9. ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
9.1. Лабораторната диагностика на класическата чума по свинете се извършва 
в самостоятелната лаборатория по диагностика на класическата чума по 
свинете към Националния диагностичен научноизследователски 
ветеринарномедицински институт в гр.София. Лабораторията е оборудвана с 
необходимите диагностикуми и разполага с обучен персонал за провеждане на 
изследванията. Адресите и имената на работещите в лабораторията са 
посочени в /Приложение № З/. Диагностичната лаборатория е подчинена на ГУ 
на НВМС. Методите използвани за лабораторна диагностика на класическата 
чума по свинете са съобразени с възприетите стандарти посочени в Мануела 
на МБЕ. 
 
9.2. Разработването на пробите в диагностичната лаборатория започва 
незабавно, независимо от деня и часа на тяхното получаване. За получените 
резултати от изследването незабавно се уведомява ГУ на НВМС. 
 
9.3. НВМС обезпечава диагностичната готовност на лабораторията за 
диагностика на класическата чума по свинете. 
 
 
10. КРЪГОВИ ВАКСИНАЦИИ 



 

10.1. На основание чл.21, ал.1, т.З от Наредбата за профилактика и борба с 
класическата чума по свинете. НВМС поддържа стратегически резерв от 
ваксина против заболяването. 
 
10.2. По преценка на НВМС в зависимост от епизоотичната обстановка по 
отношение на класическата чума по свинете в съседните страни се 
обезпечават необходимите количества ваксина. 
 
 
11. ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ 
За поддържане на постоянна готовност за борба с класическата чума по 
свинете НВМС: 
 
11.1. Периодически изпраща на специализация във референтни лаборатории 
на Европейския съюз ветеринарномедицински специалисти работещи в 
диагностичната лаборатория за диагностика на класическата чума по свинете. 

 
11.2. Организира провеждането на опреснителни курсове с техническия 
персонал работещ в лабораторията за диагностика на класическата чума по 
свинете, не по-рядко от един на две години. 
 
11.3. Провежда на всеки шест месеца семинарни занимания с главните 
епизоотолози на РВМС и инспекторите по източнобалканските свине във 
връзка с борбата с класическата чума по свинете. 
 
11.4. Провежда на всеки шест месеца опреснителни курсове с 
частнопрактикуващите ветеринарномедицински специалисти на които чрез 
видеофилми и други нагледни материали се обръща внимание на основните 
моменти от клиниката, диагностиката, профилактиката и борбата с 
класическата чума по свинете. 
 
11.5.Провежда два пъти годишно специални опреснителни курсове с 
инспекторите по източнобалканските свине, на които се проиграват отделни 
етапи в борбата с появило се огнище на класическа чума по свинете 
 
11.6. Изпраща на РВМС копие от нормативните документи за профилактика и 
борба с класическата чума по свинете. 
 
 
12.ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
12.1. Ветеринарномедицинските специалисти от НВМС, РВМС и Съюза на 
ветеринарните лекари периодически организират и провеждат просветна и 
разяснителна дейност сред населението и животновъдите, чрез лекции, чрез 
местния печат и местната радиоуредба, чрез листовки и плакати, с цел да 
бъдат запознати с основните клинични признаци на класическата чума по 
свинете и мерките за борба с нея. 
 
12.2.Студентите които се обучават в  двата ветеринарномедицински факултета 
в гр.Стара Загора и гр.София ежегодно се запознават с особеностите на 
заболяването и мерките за борба с него. И на двата факултета са 
предоставени видеофилми, снимки и други нагледни материали и копия от 



 

нормативните документи за профилактика и борба с класическата чума по 
свинете. 
 
12.3. Съюзът на ветеринарните лекари в България организира лектории по 
проблемите на класическата чума по свинете. 
 
12.4. Всички научни новости по отношение на диагностиката и проблемите на 
класическата чума по свинете се публикуват, освен в специализирани 
ветеринарномедицински издания и в списание "Ветеринарна сбирка7' и 
списание "Ветеринарномедицински новини", които са предназначени за 
практикуващите ветеринарни лекари. 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 
СПИСЪК 

НА ЛИЦАТА УЧАСТВАЩИ В НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С КЛАСИЧЕСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 

 
1. д-р Пенчо Каменов - директор на Дирекция "ЕКХОЖИ" към ГУ на НВМС 
2. д-р Никул Милев - ръководител лаборатория КЧС, НДНИВМИ 
3. д-р Красимир Златков - директор на Дирекция към ГУ на НВМС 
4. д-р Суйко Дичев – главен експерт в ГУ на НВМС  
5. д-р Александър Околийски - гл.експерт към ГУ на НВМС 
6. д-р Емилия Иванова - н.сътрудник в НДНИВМИ 
7. д-р Ангел Мотовски - ст.н.с. в НДНИВМИ 
8. д-р Симеон Георгиев - ст.н.с. в НДНИВМИ 
9. д-р Ивайло Ченчев - ст.н.с. в НДНИВМИ 
10. д-р Георги Георгиев - ст.н.с. в НДНИВМИ 
11. д-р Петър Андонов - ст.н.с. ИКВП 
12. д-р Тихомир Тодоров - гл.експерт в ГУ на НВМС 
13. д-р Стоил Караджов - НДНИВМИ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 
СПИСЪК НА РВМС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1. Благоевград 
2. Бургас 
3. Добрич 
4. Габрово 
5. Хасково 
6. Кърджали 
7. Кюстендил 
8. Костинброд 
9. Ловеч 
10. Монтана 
11. Пазарджик 
12. Перник 
13. Плевен 
14. Пловдив 
15. Разград 
16. Русе 
17. Шумен 
18. Силистра 
19. Сливен 
20. Смолян 
21. София (град) 
22. София (регион) 
23. Ст.Загора 
24. Търговище 
25. Варна 
26. Велико Търново 
27. Видин 
28. Враца 
29. Ямбол 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.З 
СПИСЪК 

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ "КЛАСИЧЕСКА 
ЧУМА ПО СВИНЕТЕ" КЪМ НДНИВМИ 

 
 

1. Д-Р Никул Цветков Милев - ръководител лаборатория Адрес: 
София, ул."Хайдушка поляна" 35 А Дом.®. 597411 
2. н.с-д-р Емилия Радева Иванова Адрес: 
София, ул”Кукуш7' № 33 ®. 22 76 30 
3. Венетка Иванова Коруджийска - лаборант Адрес: 
София, ул."Иван Рилски" № 48 
4. Мирослва Миркова Христова, лаборант Адрес: 
София, кв. “Овча Купел” 1, блок 610, вх. Б; дом.тел. 56-83-86. 
1. . 

 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КОНТИНГЕНС ПЛАН ЗА ШАП 

Национална Ветеринарномедицинска Служба на Република България 
 

КОНТИНГЕНС ПЛАНА Е ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ 

ОГНИЩА НА ШАП В БЪЛГАРИЯ 
 

 
 
 
 
 
 

Този документ представя контингенс план за контрол на ШАП в България на 
базата на националното законодателство 

 
 



 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

Раздел Тема 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

Законови правомощия 
Финансови разпоредби 
Структурна верига на правомощията 
Национален център за контрол на заболяването 
Контрол на местно равнище 
Експертни групи по ШАП 
Човешки ресурси и специалисти 
Постоянно действащи и налични наредби и инструкции 
Диагностични лаборатории 
Спешно ваксиниране при извънредни обстоятелства 
Програми за обучение 
Масово осведомяване и създаване загриженост за 
сериозността на заболяването 



 

 
1. ЗАКОНОВИ ПРАВОМОЩИЯ  
 
Борбата с шапа в Република България се основава на следните законови актове: 
• Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/; 
• Правилник за прилагане на ЗВД; 
• Наредба за процедурите за обявяване и унищожаване на огнища на 
инфекциозни болести по животните. 
Съгласно посочените по-горе нормативни актове организацията, координацията и 
контролът на мероприятията за профилактика и борба с шапа в Република 
България се осъществява от Министерството на земеделието и горите и Главно 
Управление /ГУ/ на Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/, а на 
регионално ниво от регионалните ветеринарномедицински служби /РВМС/. 
Консултативна помощ оказват централната епизоотична комисия към НВМС, 
съгласно, чл. 28 ал.1 от ЗВД. 
 
1.1. УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАРАЗЕНИТЕ И КОНТАКТНИ ЖИВОТНИ И 
ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
 
Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагане 
на ЗВД и Наредбата за профилактика и борба с шапа по чифтокопитните, 
министърът на земеделието и горите със заповед нарежда унищожаване на 
заразените животни или животни със съмнения, че са имали контакти с тях, или 
такива които са били изложени на риск за заразяване с вируса на ШАП, както и 
продукти добити от такива животни или други материал, за които се предполага че 
са заразени с този вирус. Обезщетение за унищожените животни, продуктите от 
животински произход и материалите които са били в контакт със заболели 
животни, се изплащат на собствениците, по реда на чл. 39 и параграф 1 от чл.40 
на ЗВД, както и чл. 59 от Правилника за прилагане на ЗВД. Съгласно чл.31, пар.1 
от ЗВД, финансирането на мерките за унищожаване на ШАП се покриват от 
държавния бюджет.  
 
1.2. ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ИЛИ 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ШАП  
На основание чл.27. от ЗВД и Наредбата за обявяване и регистриране на 
възникналите заразни и паразитни болести по животните, заболяването подлежи 
на задължително обявяване. При съмнение и/или доказване на шап в страната, 
ГУ на НВМС при Министерството на земеделието и горите налага строга 
карантина, възбрана и контрол върху движението на животни, хора, продукти и 
транспортни средства в района на огнището и предприема мерки за 
обеззаразяване на животински продукти, унищожаване на труповете на умряли от 
шап животни /домашни и диви/, селскостопанско оборудване и други, които може 
да са заразени с вируса на ШАП, така също и извършването на дезинфекция и 
дератизация с цел предпазване от разпространение на заболяването.  
В случай на потвърждаване на шап, ГУ на НВМС незабавно обявява 
заболяването във всичките си областни /регионални/ поделения и ветеринарните 
служби на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и 



 

Министерство на транспорта и съобщенията, съгласно Наредбата за 
профилактика и борба с болестта шап. 
 
Съгласно Наредбата за профилактика и борба с болестта шап и Наредба за 
обявяване и унищожаване на възникналите болести, в срок от 24 часа, ГУ на 
НВМС обявява заболяването пред международните ветеринарни организации – 
Ветеринарен комитет на Европейския съюз, Международното бюро по епизоотии 
/МБЕ/, Европейската Комисия за контрол на шап към ФАО и ветеринарните 
служби на съседните страни. 
 
1.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАРАЗЕНИ ЗОНИ, НАБЛЮДАВАНИ И ПРЕДПАЗНИ 
ЗОНИ  
По предложение на Централната Епизоотична Комисия в НВМС и чрез Заповед 
издадена от районния управител на засегнатия район, около огнището, където се 
предприемат различни мерки, се определят три зони както следва: 
A. заразена зона - обхваща територията в радиус 3 км около заразената 
ферма (и) или двор (дворове); 
B. застрашена зона - обхваща територията около заразената зона с радиус 10-
15 км; 
C. защитна зона – включва територията около застрашената зона и нейната 
площ варираща в съответствие със специфичната епизоотична обстановка. 
Определението на тази площ на зоните се извършва на базата на епизоотичната 
обстановка, икономическите и географски условия като не се зачита конкретното 
административно териториално разделение и структурата на региона. Различните 
мерки и предприетите дейности са определени в Наредба за профилактика и 
контрол на шап. 
 
1.4. ВАКСИНАЦИЯ 
Профилактичната ваксинация срещи шап в Р България е забранена съгласно 
чл.24, ал. 1 от Наредба за профилактика и контрол на шап. 
Съгласно чл. 24, ал.2 от Наредба за профилактика и контрол на шап 
задължителна ваксинация може да се нареди само в случай на заплаха от 
разпространение на болестта върху големи територии от страната и при издаване 
на специална Заповед на Министъра на земеделието и горите, както и при 
предложение направено от Генералния директор на НВМС. 
 
 
1.5. ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
Съгласно чл.33 от ЗВД при всеки случай (случаи) на шап появил се на 
територията на страната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
отбраната и други министерства и /или обществени организации са длъжни да 
съдействат чрез техните съответни териториални единици. 



 

 
2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
2.1. КАДРИ 
финансовото обезпечаване на разходите, свързани с кадрите и персонала, 
включен в дейностите по унищожаване на шапа се извършват от НВМС, като се 
използват средствата отпуснати от държавния бюджет и нейните собствени 
приходи в съответствие с чл. 10 от ЗВД. Финансовото покриване на разходите за 
съответните ветеринарни специалисти и допълнително наетия обслужващ 
персонал, също ще се извършва от НВМС на договорна основа. Тези разходи 
включват също пътни, квартирни и заплати. 
 
2.2. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ 
Материална и техническа разпоредба на дейностите насочени към унищожаване 
на шап, се осигуряват от НВМС чрез финансовите средства разгледани в т. 2.1 
по-горе. 
 
2.3. УБИВАНЕ НА ЖИВОТНИ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТРУПОВЕТЕ; ЗАРАЗЕНИ 
ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Всяка от дейностите по тази част се покриват от НВМС чрез финансовите 
средства съгласно т. 2.1 по-горе. 
 
2.4. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УБИТИ ЖИВОТНИ 
Собствениците на животни унищожени или убити или заклани с диагностична цел, 
се компенсират от НВМС в съответствие с Правилника за прилагане на ЗВМД. 
Съответните средства се осигуряват от НВМС чрез финансовите източници, 
разгледани в т.2.1 по-горе. 
 
2.5. СПЕШНА(ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) ВАКСИНАЦИЯ 
Разходите за самата ваксинация, нейното транспортиране, съхранение и 
прилагане се покриват от средствата, разгледани в т. 2.1 по-горе. 
 
3. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ (КОМАНДНА ВЕРИГА) 
3.1. съгласно ЗВД, отговорността за контрола на /борба срещу/ шап е на 
Министъра на земеделието и горите, който делегира организацията, 
управлението и контрола на такива дейности на Главно Управление на НВМС. 
3.2. ГУ на НВМС се включва в изпълнението на контингенс плана за контрола на 
шап. 
3.3. Чрез заповед издадена от областния управител /началник на регионалната 
администрация/ на засегнатия регион, регионалната епизоотична комисия е 
натоварена със задълженията да управлява и контролира дейностите за 
унищожаване на огнището на шап съгласно чл. 29 от ЗВД. Областната 
епизоотична комисия директно се отчита в ГУ на НВМС. 
 
4. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ НА ШАП 



 

Националният координационен център за контрол на шап е създаден от ГУ на 
НВМС чрез Заповед на Генералния директор на НВМС (Приложение 1). Неговите 
функции и отговорности са както следва: 
a) Да събира, обобщава и анализира информация за епизоотичната обстановка 
по отношение на заболяването и да подържа постоянна готовност за борба с него  
b) Ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични 
комисии  
c) Осъществява връзката с лабораторията за диагностика на екзотични инфекции 
в жилищен квартал “Връбница”, София 
d) Поддържа връзка с международните ветеринарни организации – Ветеринарния 
комитет на Европейския съюз, МБЕ и Комисията по шап към ФАО  
e) Поддържа връзка със собственици и фирми произвеждащи селскостопанска 
продукция, както и с фирми и организации занимаващи се с търговия на 
селскостопанска продукция, Съюза на ловците и риболовците и Националното 
управление по горите към Министерство на земеделието и горите 
f) Ръководи финансовото обезпечаване на оперативния план  
g) Организира програмите за подготовка и преподготовка на кадрите  
h) Осъществява информационната дейност във връзка с заболяването  
i) Ръководи изпълнението на възприетата стратегия за борба с шапа; 
j) Подсилва кадровия състав и наличната материална база на съответните 
местни /регионални/ центрове, и осъществява връзка с другите институции и 
организации за осигуряване на необходимия персонал; 
k) В координация със съответния местен център за контрол на заболяването, 
определя или променя обхвата на застрашените и/или предпазни зони; 
l) Предоставя информация на средствата за масово осведомяване, фирми и 
други организации занимаващи се със селскостопанска дейност  
m) Разпорежда използването на ваксинация и площите на нейното прилагане; 
n) Договаря спешно допълнително финансово обезпечаване за покриване на 
разходите свързани с това епизоотично заболяване; 
o) При поява на шап в друга държава и поискана помощ, разрешава изпращането 
на специалисти за оказването на помощ  
При необходимост към Националния координационен /контрол на болестта/ 
център могат да бъдат привличани специалисти от други ведомства и/или 
ветеринарномедицински научни институти  
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА НА ШАП НА РЕГИОНАЛНО НИВО 
5.1. Готовността за борба с шапа на регионално ниво е задължение на РВМС, 
която се ръководи от директор, пряко подчинен на ГУ на НВМС. На територията 
на Р.България има 28 РВМС./Приложение №2/. 
5.2. При необходимост НВМС може да нареди създаването на вътрешен 
регионален център за контрол на заболяването. 
5.3. РВМС трябва да са снабдени с най-необходимото оборудване, което се 
обновява периодично  
5.4. Регионалния ветеринарномедицински център има следните задължения и 
отговорност: 



 

5.4.1. Подържане на готовност и информационна обезпеченост на територията на 
центъра. 
a) провеждане на просветно-популяризаторска дейност за заболяването; 
b) провеждане на учебни занятия за борба със заболяването; 
c) подържане на връзка с диагностичната лаборатория и готовност за 
транспортиране на проби; 
d) подържане на връзка с полицията, местната администрация, собственици, 
производители, фирми и организации занимаваща се със селскостопанска 
продукция. 
5.4.2. Ръководство и изпълнение на място на стратегията за борба с шапа на 
територията на региона. 
a) провеждането на предварителен преглед, извършване на епизоотологично 
проучване и осигуряване транспортирането на пробите до диагностичната 
лаборатория  
b) подържане на връзка с националния център за борба със заболяването и 
оказване съдействие при определяне на размера на застрашената и предпазна 
зона  
c) подържане на връзка с местната полиция за обозначаване на огнището, за 
обезпечаване на контрол върху движението, за затваряне на пазарите и 
предотвратяване на опити за нелегална търговия с животни и/или животински 
продукти; 
d) налагане на възбранителни мерки в района на огнището и упражняване на 
контрол върху изпълнението им; 
e) участие в оценката и унищожаването на заразените животни, и обезвреждане 
на добитите продукти, а в случай, че се провежда санитарно клане, участие и 
контрол при транспортирането на животните до определената кланица и контрол 
при извършване на клането и обезвреждането на продуктите, както и участие в 
дезинфекционни и дератизационни мероприятия във въпросната кланица; 
f) провеждането на ефективни действия предназначени за ликвидиране на 
огнището, и хигиенизиране на застрашената и наблюдавана зона; 
g) изплащане на компенсации за принудително заклани или убити животни, 
продукти или оборудване; 
h) провеждане на прегледи на животни в застрашената и предпазна зона; 
i) осигуряване на необходимия персонал, когато се извършва задължителна 
/спешна/ ваксинация. 
5.5. в случай на шап, регионалните власти имат следните отговорности и 
задължения: 
5.5.1. полицията и армията са отговорни за осигуряване на предпазване на 
огнището; полицията осъществява контрол върху движението, включително 
пратка изпратена чрез пощенски услуги. Съгласно чл. 33 от ЗВД, НВМС има право 
да изисква помощ от полиция, армия и местни, държавни /администрация/ органи. 
5.5.2. Регионалната администрация е длъжна да затвори кланиците и 
съответните пазара за животни. 
5.6. Началникът на регионалния ветеринарномедицински координационен 
център за контрол на шап може да поиска от Националния координационен 
център допълнително кадрово обезпечаване. До пълното ликвидиране на 



 

огнището личния състав на регионалния център е на денонощно разположение на 
ръководителя на регионалния координационен център. 
5.7. Регионалния координационен център е задължен да оказва съдействие на 
експертната група /диагностичния екип/ по заболяването шап. 
 
6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ 
6.1. Към Националния координационен център има изградени две експертни 
групи /диагностични екипи/ в състава на които влизат: 
a) специалист по диагностика на шапа; 
b) специалист по вирусни заболявания; 
c) гл. експерт от ГУ на НВМС; 
d) шофьор; 
e) към експертните групи в случай на необходимост се присъединяват други 
ветеринарномедицински специалисти; 
f) главният експерт от НВМС остава в района на огнището до уточняване на 
диагнозата. 
Имената  на участниците в експертните групи са посочени в /Приложение №1. 
6.2. При съмнение за възникване на шап по двукопитните, експертната група по 
възможно най-бърз начин отива на мястото за уточняване на диагнозата, 
извършва клиничен преглед на животните, взема материал за лабораторно 
изследване и го доставя възможно най-бързо в лабораторията за диагностика на 
екзотични болести. Пробата трябва да се достави в диагностичната лаборатория 
не по-късно от шест часа от взимането на материала 
6.3. Експертните групи имат право да убият или заколят с диагностична цел 
отделни животни, които се заплащат, съгласно ЗВМД и Правилника за прилагане 
на ЗВМД  
6.4. ако има разрешение от НВМС, експертните групи могат да извършат 
вземане на био-проби и тестване, за да определят и/или потвърдят диагнозата. 
6.5. Експертните групи са обезпечени с транспорт средства, предпазни дрехи за 
работа и оборудване за вземане, съхранение и транспортиране на материала 
предназначен за лабораторно изследване. 
6.6. Експертните групи оказват методична помощ на регионалния 
координационен център за привеждане в действие на оперативния план за борба 
с шапа в епизоотичното огнище. 
6.7. Експертните групи са пряко подчинени, отчитат своята дейност и отговарят 
пред ГУ на НВМС. 
 
7. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
7.1. В ГУ на НВМС има списък с имената и адресите на специалистите, които 
имат опит в борбата с шапа и могат да бъдат използвани при възникване на 
заболяване. 
7.2. При необходимост НВМС командирова в района на огнището специалисти 
от други РВМС и ветеринарни лекари от научни институти. За целта могат да 



 

бъдат наемани по договор и частно практикуващи ветеринарни лекари на 
основание чл.19 от ЗВМД.  
7.3. За ликвидиране на възникналото огнище, НВМС наема по договор други 
специалисти / багеристи, кланични работници, общи работници, пазачи и др. 
7.4. За ликвидиране на възникналото огнище НВМС ползва помощта на 
Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Съюза на 
ловците и риболовците и Национално управление на горите. 
 
8. ЗАКОНОВА РАМКА 
8.1. Контролът на шап в България се осъществява в съответствие с 
разпоредбите, определени в ЗВД, Правилник за неговото прилагане, Оперативен 
план за шап и Наредба за профилактика и контрол на шапа.  
 
9. ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
9.1. Лабораторната диагностика на шапа се извършва в специализирана 
лаборатория по диагностика на екзотичните заболявания в жилищен квартал 
“Връбница”, София, която е единственото място, където се извършва обработка 
на заразения материал от шап или животно съмнително за заразено от 
заболяването. Лабораторията е оборудвана с необходимите диагностикуми и 
разполага с обучен персонал за провеждане на изследванията. Имената и 
адресите на работещите в лабораторията се водят в ГУ на НВМС. Методите 
използвани за лабораторна диагностика на шапа са съобразени с възприетите 
стандарти посочени в ръководството за диагностика на МБЕ. 
9.2. Разработването на пробите в диагностичната лаборатория започва 
незабавно, независимо от деня или часа на тяхното получаване. За получените 
резултати от изследването незабавно се уведомява ГУ на НВМС. 
9.3. НВМС обезпечава лабораторията с всички необходими ресурси за 
осигуряване готовността за диагностика на шапа. 
 
10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (СПЕШНА) ВАКСИНАЦИЯ 
10.1. Съгласно чл. 31, ал.1 от ЗВД и чл. 25 от Наредба за профилактика и 
контрол на шап, НВМС подържа стратегически резерв от ваксини срещу всеки 
под-тип на шап, заплашващ страната. 
10.2. В съответствие с оценките на НВМС на базата на епизоотичната ситуация 
по шап в съседните страни, в стадото се държат и доставят всички необходими 
количества на ваксина срещу шап за екзотични видове от вируса на шап. 
10.3. Задължителна ваксинация срещу шап в страната се дава по предложение 
на Централната епизоотична комисия в НВМС след като се направи внимателна 
оценка на риска. Разрешението за задължителна ваксинация може да се даде от 
Министъра на земеделието и горите. 
 
11. ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ 
За подържане на постоянна готовност за борба с шапа НВМС организира: 



 

11.1. Периодически изпраща на специализация във референтни лаборатории на 
Европейския съюз ветеринарномедицински специалисти, работещи в 
диагностичната лаборатория за диагностика на екзотични болести. 
11.2. Организира провеждането на опреснителни курсове с техническия 
персонал, работещ в лабораторията за диагностика на екзотични болести, не по-
рядко от един на две години. 
11.3. Провежда на всеки три месеца семинарни занимания по контрол на шап за 
главните епизоотолози на РВМС и инспекторите по екзотични заболявания. 
11.4. Провежда на всеки шест месеца обучения по контрол на шап за 
частнопрактикуващите ветеринарномедицински специалисти, на които чрез 
видеофилми и други нагледни материали се обръща внимание на основните 
моменти от клиниката, диагностиката на шап, както и спецификата на контрола. 
11.5. Два пъти в годината провежда опреснителни курсове за инспекторите по 
екзотични болести, където се провеждат практически упражнения на различни 
етапи от процеса на унищожаване на огнището на шап. 
11.6. Изпраща на РВМС копие от нормативните документи за профилактика и 
борба с шапа. 
 
12. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
12.1. Ветеринарномедицинските специалисти от НВМС, РВМС и Съюза на 
ветеринарните лекари периодически организират и провеждат просветна и 
разяснителна дейност сред населението и животновъдите, чрез лекции, чрез 
местния печат и местната радиоуредба, чрез листовки и плакати, с цел да бъдат 
запознати с основните клинични признаци на заболяването шап и мерките за 
борба с нея. 
12.2. Студентите, които се обучават в двата ветеринарномедицински 
университета в гр. Стара Загора и гр. София ежегодно се запознават с 
особеностите на заболяването и мерките за борба с него. И на двата 
университета са предоставени видеофилми, снимки и други нагледни материали 
(включително копия от съответните нормативните документи), покриващи 
въпросите з профилактика и борба с шапа.  
12.3. Съюзът на ветеринарните лекари в България организира лектории и 
обществени дейности по проблемите на шапа.  
12.4. Всички научни новости по отношение на диагностиката на шап и други 
въпроси, се публикуват във всички специализирани ветеринарномедицински 
издания, както и в списание  “Ветеринарна сбирка” и списание 
“Ветеринарномедицински новини”, които са предназначени и за частно 
практикуващите ветеринарните лекари.  
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ 
КОНТИНГЕНС ПЛАН  

ЗА БЪЛГАРИЯ 
 
 

ТОЗИ КОНТИНГЕНС ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ПОЯВА НА ОГНИЩА ОТ ВИСОКО 
ПАТОГЕННАТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (ПТИЧА ЧУМА) В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯВА АНЕКС КЪМ НАРЕДБА №10 ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ 
НА ВИСОКО ПАТОГЕННАТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (ОБН. В ДВ, NО. 42 /1998 

Г.) 
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 Раздел   Тема 

 1.   Законови правомощия 
 2.   Финансови разпоредби 
 3.    Структурна верига на правомощията 
 4.   Национален център за контрол на заболяването 
 5.    Контрол на местно равнище 
 6.    Експертни групи по инфлуенцата по птиците 
 7.    Човешки ресурси и специалисти 
 8.    Постоянно действащи и налични наредби и инструкции 
 9.    Диагностични лаборатории 
 10.    Спешни ваксинации 
 11.    Програми за обучение 
 12.    Масово осведомяване и създаване загриженост за 
сериозността на заболяването 



 

 
1. ЗАКОНОВИ ПРАВОМОЩИЯ 
Контролът на (борбата с) инфлуенцата по птиците в България се основава на 
следната законово-нормативна уредба: 
- Закон за ветеринарномедицинските дейности; 
- Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедициските дейности; 
- Наредба  No. 10 за профилактика и контрол на високо патогенната инфлуенца по 
птиците (птича чума), публикувана в ДВ No. 42 of 1998. 
Според българското ветиринарно законодателство мерките по организацията, 
координацията и контрола на Нюкясълската болест в България са в правомощията 
на Министъра на земеделието и горите и съответния компетентен орган, а именно 
Националната ветеринарно медицинска служба на България. 
 
1.1. Унищожаване на заразени или контактни птици и изплащане на 
компенсации 
Българското ветеринарно законодателство дава на Министъра на земеделието и 
горите официалните правомощия за издаване на заповед за извършване на 
принудително ликвидиране на птици, засегнати от инфлуенца по птиците, както и на 
такива, които би могло да са били изложени на инфектиране с този вирус. 
Законът за ветеринарномедицинските дейности, Правилникът за прилагане на 
закона за ветеринарномедицинските дейности, както и Наредба 24 от 1996 за 
компенсирането на собственици на животни, умъртвени за профилактични или 
диагностични цели (ДВ, бр. 75 от 1996 г.) посочват реда и начина за оценка и 
изплащане на компенсации, на които имат право съответните собственици на 
домашни птици, умъртвени за целите на борбата с инфлуенца по птиците (ИП). 
 
1.2. Уведомяване за подозрителни случаи на ИП, ветеринарно санитарни 
мерки и други процедури, които следва да бъдат осъществени по отношение 
на засегнати обекти, унищожаване на трупове и ограничаване на движението 
на домашни птици 
Законът за ветеринарномедицинските дейности и Правилникът за неговото 
приложение изискват незабавното уведомяване на всеки подозрителен случай на 
ИП, което се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба Nо. 1 от 1998 г за 
уведомяване и ликвидиране на инфекциозни заболявания по животните (публ. в ДВ 
Nо. 7 от 1998).  Тези нормативни документи оправомощават Националната 
ветеринарномедицинска служба (НВМС) да съобщава и официално да декларира 
като заразени всеки случай и птицевъден обект, при които се наблюдават заболели 
или подозрително болни домашни птици или трупове на такива. Тези документи 
предвиждат също така и въвеждането на контрол върху придвижванията на 
домашни птици, трупове от тях, оборудване или др., което се налага от съображения 
за контрол на заболяването и почистване и дезинфектиране (по реда, определен с 
Наредба Nо. 5 от 1998 г.) на всяко конкретно място, което би могло да е било 
използвано за заболели или подозрително болни домашни птици.  Разпоредбите, 
които изискват и налагат реда за конфискуване и унищожаване на домашни птици 
или трупове от такива са включени в същата изредена по-горе нормативна база. 
 
1.3. Определяне на Защитна и Надзорна зони 



 

Наредба  No. 10 за профилактика и контрол на високо патогенната инфлуенца по 
птиците отговаря на изискванията на Директива на Съвета Nо. 92/40, което се 
отнася и разпоредителните текстове за налагане на Защитна зона с 3-километров 
радиус около всяко заразено място за отглеждане на домашни птици и на Надзорна 
зона с 10-километров радиус около същото.  Текстовете на тази Инструкция 
позволяват увеличаване на радиуса на тези зони така, че да се вземат под внимание 
и оползотворят съществуващи естествени граници, пътища и др. подобни.  В нея са 
включени и разпоредбите, чрез които се налагат ограничения върху придвижванията 
на домашни птици и всякакви други ограничения, формулирани в Директива на 
Съвета 90/40. 
1.4. Ваксиниране 
Според тази Наредба: 
‘Член 25 
(1) Забранява се профилактичната ваксинация срещу ИП под каквато и да е 
форма. 
(2) По изключение може да се налага принудително ваксиниране по изричнаа 
заповед на Министъра на ЗГ, и само ако съществува заплаха за разпространение 
на болестта в цялата страна.’ 
 
1.5. Сътрудничество и помощ указвана от полиция, армия или цивилни 
организации 
Според член 33 от ЗВМД, НВМС е упълномощена да търси съдействие и да 
получава помощ от полицията, армията и други цивилни организации, като 
последните са задължени да предоставят помощта, която им е била поискана, както 
и да спазват всички заповеди издадени от НВМС във връзка с контролните мерки за 
справяне съсъ заразни болести.  
 
ЗВМД също уточнява глобите, които ще се налагат за неспазване с някоя от 
разпоредбите на националното ветеринарно законодателство. 
 
2. ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 
2.1. Човешки ресурси 
Направените за ликвидиране на заболяванията от ИП разходи, включително и 
разходите за персонал, нает от Министерство на земеделието и горите 
(ветеринарни лекари, помощен персонал за работа на място, административен 
персонал, и др.) следва да бъдат покрити от предвидени за целта ветеринарни 
фондове в приемания всяка година Закон за държавния бюджет. 
 
2.2. Оборудване и консумативи 
НВМС осигурява също така и оборудването и консумативите.  Осигурени са също 
така и други подобни основни разходни пера за покриване на реализирането на 
контролните мерки разходи, направени от органите на полиция или армия, или от 
други граждански организации, като всички посочени по-горе разходи за сметка на 
ветеринарните фондове за извънредни ситуации. 
 



 

2.3. Клане, унищожаване на трупове и заразени материали, оздравяване на 
околната среда 
Всяка една от дейностите за прилагане на тези мерки следва да се финансира от 
същите финансови източници. 
 
2.4. Изплащане на компенсации 
Компенсациите, които се изплащат на собственици на домашни птици, унищожени 
за профилактични или диагностични цели, трябва да от същите ветеринарни 
финансови източници, предвидени в Закона за държавния бюджет (въз основа на 
Член 9 от ЗВМД).  Собствениците на унищожени домашни птици следва да се 
обезщетяват от НВМС в съответствие с оценка за понесените загуби, определена от 
нарочна комисия, упълномощена за целта от Министъра на земеделието и горите.  
Целият този процес не трябва да е с продължителност по-голяма от 60 дни, считано 
от датата на унищожаване. 
 
2.5. Принудително ваксиниране 
Разходите, направени за осъществяване на принудителното ваксиниране 
(включително оборудване за ваксиниране, разходите за персонал и др. подобни) 
следва да бъдат покривани от същите ветеринарни финансови източници. 
 
2.6. Размер на сумите за изплащане на компенсации 
Разходите, свързани с каквито и да са дейности по ликвидиране на огнища от ИП, 
следва да бъдат покривани в пълния им размер от същите ветеринарни финансови 
източници. 
 
3. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНИРАНЕ, ОТГОВОРНОСТИ (КОМАНДНА ВЕРИГА) 
3.1. Отговорността по контрола на ИП е предоставена на Министъра на 
земеделието и горите, който има право да я делегира ръководството на прилагането 
на всички такива контролни стратегии на Генералния директор на НВМС. 
3.2. ГД на НВМС трябва да въведе в изпълнение оперативен план за контрол на 
ИП въз основа на предложение на Централната епизоотична комисия и в 
съответствие с конкретна програма, одобрена от Министъра на земеделието и 
горите (в съответствие с Член 28 от ЗВМД). 
3.3. Областният управител (ръководителят на съответната района държавна 
администрация) на засегнатата от ИП област, трябва да издаде конкретна заповед 
за формулиране на контролните мерки, които следва да бъдат осъществени за 
справяне с болестната ситуация.  Негово задължение е също и управлението на 
всички конкретни мерки, предприемани на територията на областта и насочени към 
ликвидиране на заболяването.  Всички ангажирани по тях местни органи на власт 
трябва да действат за целта по прекия надзор на Главното управление на НВМС. 
 
4. ЦЕНТРАЛНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА КОНТРОЛА НА ИП 
4.1. Отговорности 
В случай на извънредно положение ГД на НВМС трябва да свика Централната 
епизоотична комисия и да я приведе в действие в качеството й на Национален 



 

координационен център за контрол на ИП със следните й основни функции и 
отговорности: 
4.1.1  събиране, обобщаване и анализиране на информацията за епизоотичната 
обстановка, имаща отношение към ИП; 
4.1.2  поддържане на постоянна готовност изпълнение на мерките срещу 
заболяването и информиране на обществеността за неговото присъствие и 
начините за преодоляването му; 
4.1.3  поддържане на връзки със съответните международни организации 
(Дирекцията по храните към ЕС, Международното бюро по епизоотиите (МБЕ), 
Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и др.); 
4.1.4  осъществяване на връзките с диагностичните лаборатории; 
4.1.4  осъществяване на връзките с органите по земеделие и по търговски въпроси, 
средствата за масово осведомяване (на национално равнище); 
4.1.5  управляване на финансовото обезпечаване на Оперативния план /плана за 
действие/; 
4.1.6  организиране на курсове и програми за обучение на персонал; 
4.1.7  привеждане в действие на свързаните със заболяването мероприятия по 
информиране на населението и запознаване със специфичните опасности, 
произтичащи от заболяването. 
 
4.2. Управляване на приетата стратегия за контрол на ИП 
4.2.1  подсилване на персоналните и други видове ресурси, необходими за 
дейностите на местните центрове за контрол на заболяването и осъществяване на 
връзките с други работодатели (напр. селски стопани, местни наети фирми и 
изпълнители) с оглед осигуряване на правилното изпълнение на Стратегията; 
4.2.2  определяне на защитна и надзорна зони (съвместно с регионалните и местни 
центрове); 
4.2.3  предоставяне на информация на медиите и националните органи, ангажирани 
в дейности по земеделие или търговия; 
4.2.4  въвеждане в действие и управление на ваксиниране, както и определяне на 
ваксинационните зони; 
4.2.5  уреждане на извънредни финансови средства за покриване на извънредни 
разходи, свързани с епизоотичната обстановка; 
4.2.6  в случай на огнище (огнища) на ИП в друга страна администриране на 
дейностите и персонала, които да й бъдат предоставени за оказване на помощ; 

В случай на нужда Националният координационен център би могъл да се допълни 
още и с други специалисти, необходими за справяне със специфичната ситуация.  
Всички такива контролни или изпълнителни поделения трябва са оборудвани с 
цялото нужно им оборудване. 
 
5. КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО И ДРУГИ МЕСТНИ 
РАВНИЩА 
5.1. Готовността за контрол на ИП на местни равнища е задължение и 
отговорност на съответната Регионална ветеринарна служба (РВС), която е 
задължена да действа, освен всичко друго, и като Местен център за контрол на 
заболяването.  На територията на България има 28 такива РВС.  (Списъкът с 



 

имената на РВС и картата, показваща територията, покривана от всяка от тях, са 
представени в приложения Анекс.) 
 
5.2. Междурегионален център за контрол на заболяването може да се създаде 
(в съответствие с конкретната ситуация) с решение и заповед на Генералния 
директор на НВМС, ако са налице така разположение огнища на ИП, които да 
изискват това. 
5.3. Регионалните ветеринарни служби трябва да са снабдени и оборудвани 
с всички необходими им съоръжения, оборудване и други дребни пособия за 
справяне с ИП. 
5.4. Отговорностите на РВС във връзка с контрола на ИП трябва по принцип 
да включват следните аспекти: 
5.4.1  подържане на готовността на службите и информираността на неселението на 
покриваната от дейността им територия: 
• провеждане на кампании за информиране на населението за 
опасностите и признаците на заболяването; 
- провеждане на тренировъчни упражнения за поддържане на 
готовността за справяне със заболяването; 
- поддържане на връзките с диагностичните лаборатории и готовност 
за транспортиране на пробите; 
- поддържане на връзки с органите на полиция, местна 
администрация, подизпълнители, земеделски и търговски организация; 
 
5.4.2  управление и изпълнение на стратегията за местен контрол в случай на поява 
на огнище на заболяването: 

• създаване на предпоставки за правилно провеждане на 
предварителните проучвания, имащи отношение към ИП, и за транспортиране на 
пробите до диагностичните лаборатории; 
- осъществяване на връзката с Националния център за контрол на 
заболяването с цел определяне на Защитната и Надзорната зони; 
- осъществяване на връзката с полицията за определяне на 
инфектираните стопанства и стапански дворове, както и за уреждане на мерките, 
които следва да бъдат прилагани за осигуряване на контрола върху придвижванията 
и затварянето на пазарите; 
- налагане на карантинни мерки върху заразените птицевъдни обекти, 
оценка на компенсациите, които следва да се платят за унищожени домашни птици, 
както и осигуряване на правилното изпълнение на набелязаните мерки за 
унищожаване и отстраняване /загробване или изгаряне/ на които и да са заразени 
или контактни домашни птици; 
- санитиране на заразените птицевъдни обекти или други места в 
защитната и надзорна зони; 
- решаване на въпросите по изплащане на компенсации на 
собственици на унищожени по здравни причини такива птици; 
- извършване на клинични прегледи и лабораторни изследвания на 
домашни птици, отглеждани в границите на защитната и надзорната зони; 
в случай на задължителна ваксинация да осигурят наличието на всички необходими 
за провеждането й ресурси, включително и персонал. 
5.5. Отговорности на местните органи на власт в случай на наличие на 
огнища на ИП 



 

5.5.1  Органите на полицията са задължени да оказват съдействие за осигуряване 
на охраната заразените обекти и спазването на съответно наложените 
ограничителни мерки. 
5.5.2  Органите на местните управи отговарят за контрола и/или затварянето на 
съответните кланици и/или пазари за живи животни и птици. 
 
5.6. Персонал, работещ в местните центрове за контрол на заболяването 
Местните центрове за контрол на заболяването трябва по принцип да бъдат 
окомплектовани с ветеринарни лекари, помощен персонал за осъществяване на 
дейностите по места, помощен персонал за канцеларски дейности, и др. необходими 
им лица.  Началникът, пряко отговорен за конкретната дейност на такъв център, 
трябва да е ветеринарен лекар.  В случай на поява на огнище на ИП този началник 
на център има право да поиска да му бъде предоставен допълнителен персонал, 
което става след съответно решение на Главното управление на НВМС.  Във всеки 
момент от денонощието в от центъра трябва да има определено лице на 
разположение, което да приема обажданията в него. 
Местният център за контрол на заболяването трябва да оказва помощ на 
експертната група по ИП, като подпомага нейните специалисти от нея да изпълнят 
поставените на екипа им цели. 
 
6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ И/ИЛИ ЕКИПИ ПО ИП 
6.1. Към Главното управление (ГУ) на НВМС има създадени две експертни групи 
по ИП, в които са включени специалисти от диагностичните лаборатории, по един 
епизоотолог, токсиколог, патоморфолог и висш ветеринарен служител от ГУ на 
НВМС.  Списъкът с имената и адресите на участващите в тези експертни групи се 
пази в ГУ на НВМС. 
6.2. В случай на сигнал за възможна поява на случай или огнище от ИП ГД на 
НВМС трябва, колкото е възможно по-скоро, да свика участващите в експертната 
група.  Първата по време е важност нейна задача в този случай е да извърши 
клинични прегледи на птиците в подозрително болните обекти, да вземе проби за 
лабораторни изследвания, които в рамките на 6 часа да бъдат транспортирани до 
съответната лаборатория. 
6.3 Експертните екипи имат право да конфискуват и умъртвяват птици с 
диагностична цел.  Собственикът на такива птици трябва да бъде компенсиран в 
последствие от НВМС в съответствие с разпоредбите на ЗВМД. 
6.4 Експертните екипи трябва да са оборудвани с цялото оборудване, 
необходимо им за вземане на проби и тяхното транспортиране. 
6.5 Експертният екип има право да консултира по практически страни на мерките, 
които следва да бъдат взети по отношение на санитиране на околната среда и/или 
отстраняване на трупове. 
6.6 Експертните групи са пряко подчинени на ГД на НВМС, като са задължени да 
се отчитат на ГУ на НВМС. 
 
7. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
7.1 В ГУ на НВМС следва да се пази и редовно актуализира списък с имената и 
адресите на специалистите по ИП, чрез което да се гарантират изискванията за 
правилното попълване на състава на Експертните Групи и/или Екипи. 



 

7.2 Освен този персонал НВМС има правото да изпраща на мисия в засегнати 
райони и специалисти от други Регионални ветеринарномедицински служби, както и 
да изисква пренасочване на какъвто и да били подходящ персонал, с който 
разполагат в момента диагностичните лаборатории или научните институти. 
7.3 За ликвидиране на огнище на ИП НВМС има право също така и да наема на 
договорна основа и допълнителен ветеринарен или друг персонал, необходим за 
справяне с специфичната ситуация по заболяването (като напр. работници за 
извършване на дезинфекция, охранители, шофьори, колачи, общи работници и др.). 
7.4 В случай на поява на огнище на заболяване НВМС има правата да поиска 
включването в изпълнение на мерките на персонал от полицията и/или армията. 
 
8. ПРИЛАГАНИ ПОНАСТОЯЩЕМ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ 
НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 
8.1 В Република България контролът на ИП се реализира в съответствие с 
постановките на националното ветеринарно законодателство, т.е. ЗВМД, 
Правилника за приложение на ЗВМД, както и всички останали правилници и 
наредби, цитирани в настоящия документ. 
 
9. ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ 
9.1 В България има една референтна диагностична лаборатория, специализирана 
в и оправомощена да извършва диагностични дейности по ИП.  Тази лаборатория 
административно е включен в организационната структура на Централния 
научноизследователски ветеринарномедицински институт (ЦНИВМИ) в София.  
Осигурена е с нужния й добре обучен и квалифициран персонал, който да извършва 
изследвания и диагностични тестове, напълно отговарящи на съответните 
международно приети норми и методи.  Имената и адресите на всички лабораторни 
специалисти в тази сфера се пазят в ГУ на НВМС.  Диагностичната лаборатория е 
пряко подчинена на Министерство на земеделието и горите. 
9.2 Диагностичната лаборатория отговаря за поддържане на необходимата 
готовност за работа с диагностични препарати за идентифициране на ИП.  НВМС е 
отговорна за осигуряването на консумативи, оборудване и други съоръжения, нужни 
за изпълнение на диагностичните дейности. 
9.3 Диагностичната лаборатория има задължението да извършва незабавно 
всякакви тестове или проучвания, необходими за прилагане на мерките, свързани с 
контрола на ИП, както и да информира НВМС за получените от тях резултати. 
 
10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА /ПРИНУДИТЕЛНА/ ВАКСИНАЦИЯ 
10.1 В зависимост от епизоотичната обстановка НВМС е отговаря за осигуряването 
на всички ваксини срещу ИП, които биха били необходими за провеждане на 
задължителна ваксинация. 
10.2 Извънредно положение, обосновано от появата на случай(и) на ИП, може да 
бъде обявено за цялата страна или за отделен регион (област) от нея чрез заповед 
на Министъра на земеделието и горите въз основа на предложение, внесено от 
Централната епизоотична комисия. 
 
11. ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 



 

НВМС отговаря за поддържането на постоянна готовност за въвеждане в действие 
на извънредни контролни мерки срещу ИП, които в частност включват: 
11.1 Редовно определяне на ветеринарни специалисти, които да отговарят за 
диагностициране на животни, подозрително болни от ИП, както и обучаването на 
такива специалисти в най-модерните специализирани лаборатории на ЕС; 
11.2 Организиране всяка година на курсове за обучение на лабораторен 
технически персонал от лабораториите, извършващи диагностика на ИП; 
11.3 Организиране на опреснително обучение по контрол на ИП за епизоотолозите 
от РВС (четири пъти в годината); 
11.4 Организиране два пъти годишно на семинари по контрол на ИП, които да са 
насочени към работещите по места и частно практикуващите ветеринарни лекари.  
Тези семинари трябва да концентрират внаминието върху клинични признаци, 
профилактични мерки, както и някои други практически аспекти на ликвидирането на 
ИП; 
11.5 Организиране два пъти годишно на специални курсове за обучение на 
инспектори-специалисти по ИП (Полеви аспекти на контрола на ИП, симулиране на 
ликвидиране на огнище от ИП, и т.н.). 
 
12. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 
Всяка година НВМС трябва да организира следните мероприятия за осигуряване на 
публичност и информираност за рисковете, последствията и начините за борба с 
ИП: 
12.1 Лекции и демонстрации във ветеринарното училище; 
12.2 Лекции и демонстрации за членовете на българската асоциация на 
ветеринарните лекари; 
12.3 Телевизионни и радио програми по рисковете от и мерките за справяне с ИП; 
12.4 Статии във земеделските и други печатни издания. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
 
 
 

НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ 
КОНТИНГЕНС ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ 

 
 

Този контингенс план за работа при поява на огнища от Нюкясълска болест в 
България представлява Анекс към Наредбата за контрол на Нюкясълската 

болест (обн. в ДВ, Nо. 87 /1995 г.) 
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1 ЗАКОНОВИ ПРАВОМОЩИЯ 
Контролът на (борбата с) Нюкясълската болест в България се основава на следната 
законово нормативна уредба: 
• Закон за ветеринарномедицинските дейности; 
• Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедициските дейности; 
• Инструкция за борбата с Нюкясълската болест (ДВ, бр. 87 от 1995 г.). 
Според българското ветиринарно законодателство мерките по организацията, 
координацията и контрола на Нюкясълската болест в България са в правомощията 
на Министъра на земеделието и горите и съответния компетентен орган, а именно 
Националната ветеринарно медицинска служба на България. 
 
1.1. Унищожаване на заразени или контактни птици и изплащане на 
компенсации 
Българското ветеринарно законодателство дава на Министъра на земеделието и 
горите официалните правомощия за издаване на заповед за извършване на 
принудително ликвидиране на птици, засегнати от Нюкясълска болест, както и на 
такива, които би могло да са били изложени на инфектиране с този вирус. 
Законът за ветеринарномедицинските дейности, Правилникът за прилагане на 
закона за ветеринарномедицинските дейности, както и Наредба 24 от 1996 за 
компенсирането на собственици на животни, умъртвени за профилактични или 
диагностични цели (ДВ, бр. 75 от 1996 г.) посочват реда и начина за оценка и 
изплащане на компенсации, на които имат право съответните собственици на 
домашни птици, умъртвени за целите на борбата с Нюкясълска болест (НБ). 
1.2. Уведомяване за подозрителни случаи на НБ, ветеринарно санитарни 
мерки и други процедури, които следва да бъдат осъществени по отношение 
на засегнати обекти, унищожаване на трупове и ограничаване на движението 
на домашни птици 
Законът за ветеринарномедицинските дейности и Правилникът за неговото 
приложение изискват незабавното уведомяване на всеки подозрителен случай на 
НБ, което се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба Nо. 1 от 1998 г за 
уведомяване и ликвидиране на инфекциозни заболявания по животните (публ. в ДВ 
Nо. 7 от 1998).  Тези нормативни документи оправомощават Националната 
ветеринарномедицинска служба (НВМС) да съобщава и официално да декларира 
като заразени всеки случай и птицевъден обект, при които се наблюдават заболели 
или подозрително болни домашни птици или трупове на такива.  Тези документи 
предвиждат също така и въвеждането на контрол върху придвижванията на 
домашни птици, трупове от тях, оборудване или др., което се налага от съображения 
за контрол на заболяването и почистване и дезинфектиране (по реда, определен с 
Наредба Nо. 5 от 1998 г.) на всяко конкретно място, което би могло да е било 
използвано за заболели или подозрително болни домашни птици.  Разпоредбите, 
които изискват и налагат реда за конфискуване и унищожаване на домашни птици 
или трупове от такива са включени в същата изредена по-горе нормативна база. 
 
1.3. Определяне на Защитна и Надзорна зони 
Инструкцията за профилактиката и контрола на НБ отговаря на изискванията на 
Директива на Съвета Nо. 92/66/ЕЕС, което се отнася и разпоредителните текстове 
за налагане на Защитна зона с 3-километров радиус около всяко заразено място за 
отглеждане на домашни птици и на Надзорна зона с 10-километров радиус около 



 

същото.  Текстовете на тази Инструкция позволяват увеличаване на радиуса на тези 
зони така, че да се вземат под внимание и оползотворят съществуващи естествени 
граници, пътища и др. подобни.  В нея са включени и разпоредбите, чрез които се 
налагат ограничения върху придвижванията на домашни птици и всякакви други 
ограничения, формулирани в Директива на Съвета 92/66. 
 
1.4. Ваксиниране срещу Нюкясълска болест 
Според тази Инструкция, която отговаря напълно на изискванията, формулирани в 
Членове 16 и 17 от Директива 92/66, ваксиниране следва да се прилага единствено 
и само с профилактична цел или подкрепа на контролни мерки, като е задължително 
наличието на пазарно разрешително, издадено от съответните компетентни органи.  
Последните са задължени освен това да информират и органите на Европейската 
Комисия за елементите на тази ваксинационна програма, включително за: 
• характеристики и състав на ваксината; 
• процедури за надзор на разпространението, съхранението и използването на 
ваксината; 
• видовете и категориите домашни птици обект на ваксиниране; 
• районите, в които ваксинирането е разрешено или задължително да бъде 
проведено; 
• причините, обуславящи прилагането на ваксиниране. 
 
 
1.5. Сътрудничество и помощ указвана от полиция, армия или цивилни 
организации 
 
2 ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1.1. Човешки ресурси 
Направените за ликвидиране на заболяванията от НБ разходи, включително и 
разходите за персонал, нает от Министерство на земеделието и горите 
(ветеринарни лекари, помощен персонал за работа на место, административен 
персонал, и др.) следва да бъдат покрити от предвидени за целта ветеринарни 
фондове в приемания всяка година Закон за държавния бюджет. 
 
2.2. Оборудване и консумативи 
НВМС осигурява също така и оборудването и консумативите.  Осигурени са също 
така и други подобни основни разходни пера за покриване на реализирането на 
контролните мерки разходи, направени от органите на полиция или армия, или от 
други граждански организации, като всички посочени по-горе разходи за сметка на 
ветеринарните фондове за извънредни ситуации. 
 
2.3. Клане, унищожаване на трупове и заразени материали, оздравяване на 
околната среда 
Всяка една от дейностите за прилагане на тези мерки следва да се финансира от 
същите финансови източници. 
 



 

2.4. Изплащане на компенсации 
Компенсациите, които се изплащат на собственици на домашни птици, унищожени 
за профилактични или диагностични цели, трябва да от същите ветеринарни 
финансови източници, предвидени в Закона за държавния бюджет (въз основа на 
Член 9 от ЗВМД).  Собствениците на унищожени домашни птици следва да се 
обезщетяват от НВМС в съответствие с оценка за понесените загуби, определена от 
нарочна комисия, упълномощена за целта от Министъра на земеделието и горите.  
Целият този процес не трябва да е с продължителност по-голяма от 60 дни, считано 
от датата на унищожаване. 
 
2.5. Принудително ваксиниране 
Разходите, направени за осъществяване на принудителното ваксиниране 
(включително оборудване за ваксиниране, разходите за персонал и др. подобни) 
следва да бъдат покривани от същите ветеринарни финансови източници. 
 
2.6. Размер на сумите за изплащане на компенсации 
Разходите, свързани с каквито и да са дейности по ликвидиране на огнища от НБ, 
следва да бъдат покривани в пълния им размер от същите ветеринарни финансови 
източници. 
 
 
3. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНИРАНЕ, ОТГОВОРНОСТИ (КОМАНДНА ВЕРИГА) 
3.1. Отговорността по контрола на НБ е предоставена на Министъра на 
земеделието и горите, който има право да я делегира ръководството на прилагането 
на всички такива контролни стратегии на Генералния директор на НВМС. 
3.2. ГД на НВМС трябва да въведе в изпълнение оперативен план за контрол на 
НБ въз основа на предложение на Централната епизоотична комисия и в 
съответствие с конкретна програма, одобрена от Министъра на земеделието и 
горите (в съответствие с Член 28 от ЗВМД). 
3.3. Областният управител (ръководителят на съответната района държавна 
администрация) на засегнатата от НБ област, трябва да издаде конкретна заповед 
за формулиране на контролните мерки, които следва да бъдат осъществени за 
справяне с болестната ситуация.  Негово задължение е също и управлението на 
всички конкретни мерки, предприемани на територията на областта и насочени към 
ликвидиране на заболяването.  Всички ангажирани по тях местни органи на власт 
трябва да действат за целта по прекия надзор на Главното управление на НВМС. 
 
4. ЦЕНТРАЛНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА КОНТРОЛА НА НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ 
4.1. Отговорности 
В случай на извънредно положение ГД на НВМС трябва да свика Централната 
епизоотична комисия и да я приведе в действие в качеството й на Национален 
координационен център за контрол на НБ със следните й основни функции и 
отговорности: 
4.1.1. събиране, обобщаване и анализиране на информацията за епизоотичната 
обстановка, имаща отношение към НБ; 



 

4.1.2. поддържане на постоянна готовност изпълнение на мерките срещу 
заболяването и информиране на обществеността за неговото присъствие и 
начините за преодоляването му; 
4.1.3. поддържане на връзки със съответните международни организации 
(Дирекцията по храните към ЕС, Международното бюро по епизоотиите (МБЕ), 
Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и др.); 
4.1.4. осъществяване на връзките с диагностичните лаборатории; 
4.1.5. осъществяване на връзките с органите по земеделие и по търговски въпроси, 
средствата за масово осведомяване (на национално равнище); 
4.1.6. управляване на финансовото обезпечаване на Оперативния план /плана за 
действие/; 
4.1.7. организиране на курсове и програми за обучение на персонал; 
4.1.8. привеждане в действие на свързаните със заболяването мероприятия по 
информиране на населението и запознаване със специфичните опасности, 
произтичащи от заболяването. 
 
4.2. Управляване на приетата стратегия за контрол на Нюкясълската болест 
4.2.1. подсилване на персоналните и други видове ресурси, необходими за 
дейностите на местните центрове за контрол на заболяването и осъществяване на 
връзките с други работодатели (напр. селски стопани, местни наети фирми и 
изпълнители) с оглед осигуряване на правилното изпълнение на Стратегията; 
4.2.2. определяне на защитна и надзорна зони (съвместно с регионалните и местни 
центрове); 
4.2.3. предоставяне на информация на медиите и националните органи, ангажирани 
в дейности по земеделие или търговия; 
4.2.4. въвеждане в действие и управление на ваксиниране, както и определяне на 
ваксинационните зони; 
4.2.5. уреждане на извънредни финансови средства за покриване на извънредни 
разходи, свързани с епизоотичната обстановка; 
4.2.6. в случай на огнище (огнища) на Нюкясълска болест в друга страна 
администриране на дейностите и персонала, които да й бъдат предоставени за 
оказване на помощ; 
В случай на нужда Националният координационен център би могъл да се допълни 
още и с други специалисти, необходими за справяне със специфичната ситуация.  
Всички такива контролни или изпълнителни поделения трябва са оборудвани с 
цялото нужно им оборудване. 
 
5. КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО И ДРУГИ МЕСТНИ 
РАВНИЩА 
5.1. Готовността за контрол на Нюкясълската болест на местни равнища е 
задължение и отговорност на съответната Регионална ветеринарна служба (РВС), 
която е задължена да действа, освен всичко друго, и като Местен център за контрол 
на заболяването.  На територията на България има 28 такива РВС.  (Списъкът с 
имената на РВС и картата, показваща територията, покривана от всяка от тях, са 
представени в приложения Анекс.) 



 

5.2. Междурегионален център за контрол на заболяването може да се създаде 
(в съответствие с конкретната ситуация) с решение и заповед на Генералния 
директор на НВМС, ако са налице така разположение огнища на НБ, които да 
изискват това. 
5.3. Регионалните ветеринарни служби трябва да са снабдени и оборудвани 
с всички необходими им съоръжения, оборудване и други дребни пособия за 
справяне с НБ. 
5.4. Отговорностите на РВС във връзка с контрола на НБ трябва по принцип 
да включват следните аспекти: 
5.4.1. подържане на готовността на службите и информираността на неселението на 
покриваната от дейността им територия: 
• провеждане на кампании за информиране на населението за 
опасностите и признаците на заболяването; 
- провеждане на тренировъчни упражнения за поддържане на 
готовността за справяне със заболяването; 
- поддържане на връзките с диагностичните лаборатории и готовност 
за транспортиране на пробите; 
- поддържане на връзки с органите на полиция, местна 
администрация, подизпълнители, земеделски и търговски организация; 
5.4.2. управление и изпълнение на стратегията за местен контрол в случай на поява 
на огнище на заболяването: 

• създаване на предпоставки за правилно провеждане на 
предварителните проучвания, имащи отношение към НБ, и за транспортиране на 
пробите до диагностичните лаборатории; 
- осъществяване на връзката с Националния център за контрол на 
заболяването с цел определяне на Защитната и Надзорната зони; 
- осъществяване на връзката с полицията за определяне на 
инфектираните стопанства и стапански дворове, както и за уреждане на мерките, 
които следва да бъдат прилагани за осигуряване на контрола върху придвижванията 
и затварянето на пазарите; 
- налагане на карантинни мерки върху заразените птицевъдни обекти, 
оценка на компенсациите, които следва да се платят за унищожени домашни птици, 
както и осигуряване на правилното изпълнение на набелязаните мерки за 
унищожаване и отстраняване /загробване или изгаряне/ на които и да са заразени 
или контактни домашни птици; 
- санитиране на заразените птицевъдни обекти или други места в 
защитната и надзорна зони; 
- решаване на въпросите по изплащане на компенсации на 
собственици на унищожени по здравни причини такива птици; 
- извършване на клинични прегледи и лабораторни изследвания на 
домашни птици, отглеждани в границите на защитната и надзорната зони; 
- в случай на задължителна ваксинация да осигурят наличието на 
всички необходими за провеждането й ресурси, включително и персонал. 
 
5.5. Отговорности на местните органи на власт в случай на наличие на 
огнища на НБ 
5.5.1. Органите на полицията са задължени да оказват съдействие за осигуряване 
на охраната заразените обекти и спазването на съответно наложените 
ограничителни мерки. 



 

5.5.2. Органите на местните управи отговарят за контрола и/или затварянето на 
съответните кланици и/или пазари за живи животни и птици. 
 
5.6. Персонал, работещ в местните центрове за контрол на заболяването 
Местните центрове за контрол на заболяването трябва по принцип да бъдат 
окомплектовани с ветеринарни лекари, помощен персонал за осъществяване на 
дейностите по места, помощен персонал за канцеларски дейности, и др. необходими 
им лица.  Началникът, пряко отговорен за конкретната дейност на такъв център, 
трябва да е ветеринарен лекар.  В случай на поява на огнище на НБ този началник 
на център има право да поиска да му бъде предоставен допълнителен персонал, 
което става след съответно решение на Главното управление на НВМС.  Във всеки 
момент от денонощието в от центъра трябва да има определено лице на 
разположение, което да приема обажданията в него. 
Местният център за контрол на заболяването трябва да оказва помощ на 
експертната група по НБ, като подпомага нейните специалисти от нея да изпълнят 
поставените на екипа им цели. 
 
6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ И/ИЛИ ЕКИПИ ПО НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ 
6.1. Към Главното управление (ГУ) на НВМС има създадени две експертни групи 
по НБ, в които са включени специалисти от диагностичните лаборатории, по един 
епизоотолог, токсиколог, патоморфолог и висш ветеринарен служител от ГУ на 
НВМС.  Списъкът с имената и адресите на участващите в тези експертни групи се 
пази в ГУ на НВМС. 
6.2. В случай на сигнал за възможна поява на случай или огнище от НБ ГД на 
НВМС трябва, колкото е възможно по-скоро, да свика участващите в експертната 
група.  Първата по време е важност нейна задача в този случай е да извърши 
клинични прегледи на птиците в подозрително болните обекти, да вземе проби за 
лабораторни изследвания, които в рамките на 6 часа да бъдат транспортирани до 
съответната лаборатория. 
6.3. Експертните екипи имат право да конфискуват и умъртвяват птици с 
диагностична цел.  Собственикът на такива птици трябва да бъде компенсиран в 
последствие от НВМС в съответствие с разпоредбите на ЗВМД. 
6.4. Експертните екипи трябва да са оборудвани с цялото оборудване, 
необходимо им за вземане на проби и тяхното транспортиране. 
6.5. Експертният екип има право да консултира по практически страни на мерките, 
които следва да бъдат взети по отношение на санитиране на околната среда и/или 
отстраняване на трупове. 
6.6. Експертните групи са пряко подчинени на ГД на НВМС, като са задължени да 
се отчитат на ГУ на НВМС. 
 
7. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
7.1. В ГУ на НВМС следва да се пази и редовно актуализира списък с имената и 
адресите на специалистите по НБ, чрез което да се гарантират изискванията за 
правилното попълване на състава на Експертните Групи и/или Екипи. 
7.2. Освен този персонал НВМС има правото да изпраща на мисия в засегнати 
райони и специалисти от други Регионални ветеринарномедицински служби, както и 



 

да изисква пренасочване на какъвто и да били подходящ персонал, с който 
разполагат в момента диагностичните лаборатории или научните институти. 
7.3. За ликвидиране на огнище на НБ НВМС има право също така и да наема на 
договорна основа и допълнителен ветеринарен или друг персонал, необходим за 
справяне с специфичната ситуация по заболяването (като напр. работници за 
извършване на дезинфекция, охранители, шофьори, колачи, общи работници и др.). 
7.4. В случай на поява на огнище на заболяване НВМС има правата да поиска 
включването в изпълнение на мерките на персонал от полицията и/или армията. 
 
8. ПРИЛАГАНИ ПОНАСТОЯЩЕМ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
8.1. В Република България контролът на НБ се реализира в съответствие с 
постановките на националното ветеринарно законодателство, т.е. ЗВМД, 
Правилника за приложение на ЗВМД, както и всички останали правилници и 
наредби, цитирани в настоящия документ. 
 
9. ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ 
9.1. В България има една референтна диагностична лаборатория, специализирана 
в и оправомощена да извършва диагностични дейности по НБ.  Тази лаборатория 
административно е включен в организационната структура на Централния 
научноизследователски ветеринарномедицински институт (ЦНИВМИ) в София.  
Осигурена е с нужния й добре обучен и квалифициран персонал, който да извършва 
изследвания и диагностични тестове, напълно отговарящи на съответните 
международно приети норми и методи.  Имената и адресите на всички лабораторни 
специалисти в тази сфера се пазят в ГУ на НВМС.  Диагностичната лаборатория е 
пряко подчинена на Министерство на земеделието и горите. 
9.2. Диагностичната лаборатория отговаря за поддържане на необходимата 
готовност за работа с диагностични препарати за идентифициране на НБ.  НВМС е 
отговорна за осигуряването на консумативи, оборудване и други съоръжения, нужни 
за изпълнение на диагностичните дейности. 
9.3. Диагностичната лаборатория има задължението да извършва незабавно 
всякакви тестове или проучвания, необходими за прилагане на мерките, свързани с 
контрола на НБ, както и да информира НВМС за получените от тях резултати. 
 
10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА /ПРИНУДИТЕЛНА/ ВАКСИНАЦИЯ 
10.1. В зависимост от епизоотичната обстановка НВМС е отговаря за осигуряването 
на всички ваксини срещу НБ, които биха били необходими за провеждане на 
задължителна ваксинация. 
10.2. Извънредно положение, обосновано от появата на случай(и) на НБ, може да 
бъде обявено за цялата страна или за отделен регион (област) от нея чрез заповед 
на Министъра на земеделието и горите въз основа на предложение, внесено от 
Централната епизоотична комисия. 
 
11. ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
НВМС отговаря за поддържането на постоянна готовност за въвеждане в действие 
на извънредни контролни мерки срещу НБ, които в частност включват: 



 

11.1. Редовно определяне на ветеринарни специалисти, които да отговарят за 
диагностициране на животни, подозрително болни от НБ, както и обучаването на 
такива специалисти в най-модерните специализирани лаборатории на ЕС; 
11.2. Организиране всяка година на курсове за обучение на лабораторен 
технически персонал от лабораториите, извършващи диагностика на НБ; 
11.3. Организиране на опреснително обучение по контрол на НБ за епизоотолозите 
от РВС (четири пъти в годината); 
11.4. Организиране два пъти годишно на семинари по контрол на НБ, които да са 
насочени към работещите по места и частно практикуващите ветеринарни лекари.  
Тези семинари трябва да концентрират внаминието върху клинични признаци, 
профилактични мерки, както и някои други практически аспекти на ликвидирането на 
НБ; 
11.5. Организиране два пъти годишно на специални курсове за обучение на 
инспектори-специалисти по НБ (Полеви аспекти на контрола на НБ, симулиране на 
ликвидиране на огнище от НБ, и т.н.). 
 
12. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 
Всяка година НВМС трябва да организира следните мероприятия за осигуряване на 
публичност и информираност за рисковете, последствията и начините за борба с 
НБ: 
12.1. Лекции и демонстрации във ветеринарното училище; 
12.2. Лекции и демонстрации за членовете на българската асоциация на 
ветеринарните лекари; 
12.3. Телевизионни и радио програми по рисковете от и мерките за справяне с НБ; 
12.4. Статии във земеделските и други печатни издания. 
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 1. ЗАКОНОВА УРЕДБА 
 
 Борбата с шарката по овцете и козите в република България се основава на 
следните законови актове: 
 - Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) 
 - Наредба за основните мерки за борба с инфекциозните и паразитни болести. 
 - Инструкция за профилактика и борба с шарката по овцете и козите 
Съгласно българското законодателство  организацията , координацията, 
профилактиката и контрола върху шарката  по овцете и козите се осъществява от 
Министерство на земеделието и горите и Националната Ветеринарно Медицинска 
Служба (НВМС).Министъра на земеделието и Националната Ветеринарна 
Служба,със съдействието на Централната епизоотична комисия към МЗГАР 
определят стратегията за предотвратяване избухването на шарка по овцете и козите 
в България.   
 1.1.Унищожаване на заразените и контактни животни и изплащане на 
компенсации. 
 Закона за Ветеринарната дейност упълномощава Министъра на земеделието 
и горите да нареди да се унищожат заразените от шарка по овцете и козите животни 
и на животни, за които има съмнение ,че са били в контакт с тях или са били 
изложени на риск от заразяване с вируса на шарката, както и продукти от такива 
животни и материали, които са контаминирани с вируса. 
 Финансовите компенсации за унищожените животни, за продуктите от 
животински произход и за материалите, които са били в контакт с болните животни 
се изплащат на собствениците в пълния им размер, съгласно чл.9 от Закона за 
ветеринарната дейност. Министъра на земеделието  Министъра на финансите 
определят реда и начина за получаване на финансовите компенсации. 
 1.2. Мероприятия от общ характер при съмнение или доказване на шарка по 
овцете и козите. 
 На основание чл.8 от Закона за ветеринарната дейност и наредбата за 
обявяване на възникнали заразни заболявания, шарката по овцете и козите подлежи 
на незабавно обявяване. При доказване на шарка по овцете и козите в страната , 
Националната Ветеринарна Служба налага строга карантина,възбрана и контрол 
върху движението на животни, хора и превозни средства в района на огнището, 
предприема мерки за  обезвреждане на животински продукти, трупове на умрели 
животни, селскостопанския инвентар и др.и разпорежда извършването на 
дезинфекции и дератизации с цел предотвратяване на разпространение на 
заболяването. 
 1.3. Определяне на заразената и наблюдавана зона 
  на основание чл.8 от Закона за ветеринарната дейност, по предложение на 
Централната епизоотична комисия към МЗГАР и със заповед на областния 
управител на засегната област около огнището се определят две зони, в които се 
налагат различни по степен на строгост мерки. 
 Зона A – заразената зона обхваща засегната населената територия в радиус 
до 3 км. Зона B -  наблюдаваната зона покрива територията около заразената 
зона в радиус от 20 до 30 км. 
 Определянето на размера на зоната става въз основа на епизоотичната 
обстановка, икономическите и географски условия, независимо от административно 
териториалната структура на региона. Мерките за борба с шарката по овцете  козите 
в отделните зони са посочени в Инструкция за профилактика и борба с шарката по 
овцете и козите 
 1.4. Ваксинация 
  В зависимост от епизоотичната обстановка и по предложение на Централната 
Епизоотична Комисия към МЗГАР и на НВМС, Министърът на земеделието може да 



 

упълномощи НВМС да принудителна ваксинация на всички овце и кози в заразената 
и наблюдавани зони. 
 1.5. Помощ от други ведомства 
 При възникване на шарка по овцете и козите в  Р.България Министерство на  
вътрешните работи, Министерство на отбраната и другите министерства и 
обществени организации се задължават да оказват съдействие чрез техните 
поделения, съгласно чл.7 от Закона за ветеринарната дейност. 
 
 2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
 2.1. Персонал 
 Финансовото обезпечаване на персонала ангажиран в борбата за 
ликвидиране на шарката по овцете и козите се осъществява със средства отпуснати 
от Държавния бюджет ,съгласно чл.8 от закона за ветеринарната 
дейност.Споменатите за ликвидиране на болестта специално се гласуват. 
финансови обезпечения .Финансовото обезпечаване за допълнително наетите 
(ветеринарни и санитарни) специалисти се извършва на договорна основа от НВМС. 
В него се включват разходите за пътни,дневни , квартирни пари и трудовото 
възнаграждение.  
2.2. Оборудване и консумативи 
 Материално техническото обезпечаване на мероприятията по ликвидиране на 
възникнало огнище от шарка по овцете и козите се осигурява от НВМС,по начините 
споменати в т.2.1. 
 2.3. Убиване на животните, обезвреждане на труповете и заразените продукти 
и материали и обезвреждане на околната среда. 
 Дейностите пои този раздел се финансират от НВМС, по начина посочен в т. 
2.1. 2.4. Финансови обезпечения 
 Собствениците на унищожени животни и на убити или  заклани животни с 
диагностична цел се обезпечават от НВМС на база на тяхната пазарна стойност 
според оценка направена от специално упълномощена от Министъра на 
земеделието комисия.Обезщетението трябва да бъде изплатено в 30 дневен срок 
след убиване н животното.    
 2.5.  Принудителна ваксинация  
 Стойността на ваксината и разходите свързани с нейното транспортиране, 
съхранение  и приложение се покриват от източниците посочени в 2.1 
 2.6. Граници на бюджетните средства 
 Разходите по мероприятията за ликвидиране на шарката по овцете и козите 
се покриват изцяло от Държавния бюджет, съгласно чл.9 от Закона за 
ветеринарната дейност.  
 3. РЪКОВОДСТВО 
 3.1. Съгласно Закона за ветеринарната дейност, отговорност за борбата с 
шарката по овцете и козите носи Министъра на земеделието и горите, който възлага 
организацията, координацията, ръководството и контрола на мероприятията на 
НВМС. 
 3.2.НВМС привежда в изпълнение оперативния план за борба с болестта, 
според стратегия предложена от Централната Епизоотична Комисия към МЗГАР, 
одобрена от Министъра на земеделието и горите. 
 3.3. Със заповед на Областния управител, на чиято територия е констатирано 
огнище от шарка по овцете и козите, се определят задълженията на Епизоотична по 
ръководството и контрола на мероприятията за ликвидиране на  огнището. 
Областната епизоотична комисия е пряко подчинена на НВМС.  
  
4. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С ШАРКАТА ПО 
ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ 



 

 Националния координационен център за борба с шарката по овцете и козите 
се изгражда към НВМС / Приложение 1/  и има следните функции и задължения: 
 4.1. Да събира,обобщава  и анализира информацията за епизоотичната 
обстановка по отношение на шарката по овцете и козите и поддържа постоянна 
готовност и информираност  за борба със заболяването. 
 4.1.1. Ръководи, координира и контролира дейността на областните 
епизоотични  комисии. 
 4.1.2. Осъществява връзка с диагностичните лаборатории 
 4.1.3. Поддържа връзка с международните институции (ФАО, МБЕ и 
Ветеринарния комитет на ЕС) относно епизоотичната обстановка извън страната. 
 4.1.4. Поддържа връзка с произвеждащи и търгуващи със селскостопанска 
продукция, Съюза на ловците и риболовците в България и др. 
 4.1.5. Ръководи финансовото обезпечаване на оперативния 
 4.1.6. Организира програмите за подготовка на кадрите 
 4.1.7. Осъществява информационната дейност във връзка със 
 4.2. Ръководи изпълнението на възприетата стратегия за борба с шарката по 
овцете и козите 
 4.2.1. Подсилва кадровия състав и наличната материална база на съответния 
областен координационен център,където е констатирано заболяването и 
осъществява връзка с другите ведомства за набиране на допълнителен персонал. 
 4.2.2.Определя заразената и наблюдавана зона координирано с регионалния 
център за борба с шарката по овцете и козите   
 4.2.3. Предоставя информация на средствата за масово осведомяване и на 
фирми занимаващи се със селскостопанска дейност. 
 4.2.4.Разпорежда използването на ваксината и определя зоните на 
ваксинация.  
 4.2.5.Договаря спешно финансово обезпечаване за покриване на разходите 
свързани с епизоотията. 
 4.2.6. При поява на шарка по овцете и козите  в друга държава, ако е поискана 
помощ изпраща специалисти. 
 4.3. При необходимост специалисти от други области могат да бъдат 
назначавани. 
 
 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОРБА С ШАРКАТА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ НА 
РЕГИОНАЛНО НИВО 
5.1. Защита срещу болестта шарка по овцете и козите на регионално ниво е 
задължение на Регионалните ветеринарно-медицински служби, която се ръководи от 
директор, пряко подчинен на НВМС. На територията на България има 28 РВМС 
(Приложение II). 
5.2. При необходимост генералния директор на НВМС може да разпореди създаване 
на междурегионален център за борба със заболяването. 
5.3. РВМС трябва да са снабдени с най-необходимото оборудване, което си 
обновява периодично. 
5.4. РВМС има следните задължения: 
5.4.1. поддържане на готовност и информационна обезпеченост на територията на 
центъра; 
- провеждане просветно-популяризаторска дейност за заболяването; 
- провеждане на учебни занятия за борба със заболяването поддържане на 
връзки с диагностичната лаборатория и готовност за транспортиране на проби; 
- поддържане на връзка с полицията, местната администрация, земеделски и 
търговски организации. 
5.4.2. Ръководство и изпълнение на стратегията за борба с шарката по овцете и 
козите та територията на региона. 



 

- провеждането на предварителен преглед, извършване на епизоотологично  
проучване и осигуряване на транспортиране на пробите до диагностичната 
лаборатория; 
- поддържане на връзка с Националния център за борба със заболяването и 
оказване съдействие при определяне на размера на застрашената и предпазна 
зона; 
- поддържане на връзка с местната полиция за обозначаване на огнището и 
упражняване на контрол върху движението и затваряне на пазарите; 
- налагане на карантинни мерки в района на огнището и упражняване на 
контрол върху изпълнението им; 
- участие в оценката и унищожаването на заразените и контактни животнии 
обезвреждане на добитата продукция; 
- провеждане на мероприятия за оздравяване в огнището и в предпазната и 
наблюдавана зона; 
- изплащане на компенсации на собствениците на заклани животни; 
- извършване на прегледи на животни в застрашената и предпазна зона; 
- обезпечаване на необходимия персонал при възникване на шарка по овцете и 
козите. 
5.5. При възникване на шарка по овцете и козите, РВМС имат следните задължения: 
5.5.1. полицията е задължена да осигури охрана на огнището, да упражнява контрол 
върху движението, включително и върху колетните пратки. Ветеринарните служби 
имат право да изискват помощ от полицията, армията и местната администрация; 
5.5.2. регионалната администрация е задължена да затвори кланиците и да закрие 
пазарите; 
5.6. Директорът на РВМС може да поиска от допълнително кадрово обезпечение от 
НВМС.До пълното ликвидиране на огнището персоналът на регионалния център е 
на денонощно разположение на директора на РВМС. 
5.7. РВМС е задължен да оказва помощ на експертната група по шарката по 
овцете/козите. 
 
6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ 
 
6.1. Към НВМС  има изградени експертни групи (диагностични екипи), формирани и 
състоящи се от: 
- експерт по диагностика на екзотични заболявания; 
- епидемиолог; 
- токсиколог; 
- патомографолог; 
- главен ветеринарен лекар от НВМС; 
Имената и адресите на участниците в експертните групи са посочени в приложение 
IV. 
 6.2. В случай на поява или съмнение за възникване на шарка по 
овцете/козите, експертната група отива по възможно най-бърз начин на място за 
уточняване на диагнозата, извършва клиничен преглед на животните, взема 
материал за лабораторно изследване и го доставя възможно най-бързо в 
лабораторията за диагностика на екзотични инфекции. Пробата трябва да се 
достави в диагностичната лаборатория не по-късно от шест часа от взимането на 
материала. 
 6.3. Експертните групи имат право да убият или заколят с диагностична цел 
отделни животни, които се заплащат от НВМС съгласно Закона за ветеринарно-
медицинска дейност и  Наредбата за общите мерки. 
 6.4.  С разрешение на НВМС експертните групи могат да извършат биопроба с 
цел уточняване на диагнозата. 



 

 6.5. Експертните групи са обезпечени с транспорт, дрехи и оборудване за 
вземане, съхранение и транспортиране на материала, предназначен за лабораторно 
изследване. 
 6.6. Експертните групи оказват съдействие на персонала на Регионалните 
ветеринарно-медицински служби за привеждане в действие на Оперативния план за 
борба с шарката по овцете и козите в епизоотичното огнище. 
 6.7. Експертните групи са пряко подчинени и отчитат своята дейност на НВМС. 
  
7. ПЕРСОНАЛ  
 7.1. Списък с имената и адресите на на експертите, които имат опит в борбата 
с шарката по овцете и козите се съхранява в НВМС. Те могат да бъдат повикани при 
възникване на огнища от шарка по овцете  козите (Приложение V). 
 7.2. При необходимост НВМС командирова в района на огнището специалисти 
от други Регионални ветеринарно-медицински служби и ветеринарни лекари от 
научни институти. 
 7.3. За ликвидиране на възникналото огнище, НВМС наема по договор и 
неветеринарни специалисти – дезинфектори, багеристи, кланични работници, 
пазачи и др. 
 7.4. За ликвидиране на възникналото огнище, НВМС може да изиска помощ от 
Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Съюза на 
ловците и риболовците. 
  
8. ДЕЙСТВАЩА НОРМАТИВНА БАЗА 
 8.1. Контролът и борбата с шарката по овцете и козите се осъществява в 
съответствие със Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредбата за 
общите мерки и Оперативния план и Инструкцията за контрол на шарката по овцете 
и козите (Приложение VI). 
  
9. ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ 
 9.1. Лабораторната диагностика на заболяването се провежда в 
специализирана лаборатория към Централния ветеринарен научно-изследователски 
институт в София. Лабораторията  е оборудвана с необходимите диагностикуми и 
разполага с обучен персонал за провеждане на изследванията. Списък с техните 
имена и адреси е посочен в  
Приложение VII. Диагностичната лаборатория е подчинена на НВМС чрез 
Министерството на земеделието и горите. Методите, използвани за лабораторна 
диагностика на шарката по овцете и козите са в съответствие с международните 
стандарти. 
 9.2. Разработването на пробите в диагностичната лаборатория започва 
незабавно, независимо от деня и часа на тяхното получаване. НВМС трябва да бъде 
уведомена за резултатите от изследването. 
 9.3. НВМС обезпечава диагностичната готовност на лабораторията за 
диагностика на шарката по овцете и козите. 
  
10. ПРИНУДИТЕЛНИ ВАКСИНАЦИИ 
 10.1. Стратегически резерв от 100 000 дози е в наличност в страната. 
 10.2. По преценка на НВМС в зависимост от епизоотичната обстановка в 
страната  в съседните страни, се обезпечават необходимите количества 
ваксина.Това се извършва с разрешение на министъра на земеделието и горите. 



 

 
  
11. ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ 
 За подържане на постоянна готовност за борба с шарката по овцете и козите 
НВМС: 
 11.1. Периодически изпраща на специализация ветеринарномедицински 
специалисти работещи в диагностичните лаборатории за участие в съответни 
водещи институции. 
 11.2. Всяка година организира провеждането на курсове за техническия 
персонал работещ в лабораторията. 
 11.3. Провежда на всеки три месеца семинарни за епизоотолози на РВМС във 
връзка с борбата с шарката по овцете и козите. 
 11.4. Два пъти годишно организира курсове за обучение за областни и частно 
практикуващи ветеринарни лекари, като се набляга на основните клинични 
признаци, диагностиката, епизоотологията, профилактиката и защита от шарката по 
овцете и козите. 
 11.5. Провежда два пъти годишно специални опреснителни курсове с 
инспекторите по екзотични болести, на които се проиграват отделни етапи в борбата 
с появило се огнище на шарка по овцете и козите. 
 11.6. Изпраща на РВМС копие от Наредбата за общите мерки, инструкцията за 
борба с шарката по овцете и козите и Оперативен план. 
 
 12. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 12.1. Ветеринарномедицинските специалисти от НВМС, РВМС и Съюза на 
ветеринарните лекари периодически организират и провеждат просветна и 
разяснителна дейност сред населението и животновъдите, чрез лекции, чрез 
местния печат и местната радиоуредба, чрез листовки и плакати, с цел да бъдат 
запознати с основните клинични признаци на шарката по овцете и козите и мерките 
за борба с нея. 
 12.2. Студентите по ветеринарна медицина ежегодно се запознават с 
особеностите на заболяването и мерките за профилактика и борба с него.  
 12.3. Съюзът на ветеринарните лекари в България организира лектори по 
проблемите на шарката по овцете и козите. 
 12.4. Важно е също и публикуването на изследвания в специализирани 
ветеринарномедицински издания и популярни статии в периодичния печат по 
проблемите на шарка по овцете и козите. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
 

НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С ПРОЛЕТНАТА ВИРЕМИЯ 
ПО ШАРАНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

(ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА 
СЛУЖБА ЗА БОРБА С ПРОЛЕТНАТА ВИРЕМИЯ ПО ШАРАНА В БЪЛГАРИЯ ) 

 
 
 
1. ПРАВНА ОСНОВА 
 
Профилактиката и борбата с пролетната виремия по шарана в Република България 
се основава на следните законови актове: 
- Закон за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/. 
- Правилник за прилагане на ЗВМД. 
- Наредба за профилактика и борба с някои заразни болести по 
рибите /ДВ.бр.ЗО от 16.Ш.2001 г., хармонизирана с Директива 93/53. 
- Наредба № 10 относно ветеринарно-санитарните и хигиенни 
изисквания при производството и продажбата на рибни продукти ДВ.бр.42 от 
23.05.2000 г. 
- Наредба относно здравните изисквания към аквакултури и 
продукти от тях при пласирането им на пазара /ДВ.бр.86 от 5.Х.2000 г., 
хармонизирана с Директива 91/67. 
- Програма за надзор върху здравословното състояние на рибите в 
рибовъдните обекти одобрена от Министъра на земеделието и горите на 21.12.2000 
г 
Съгласно посочените по-горе нормативни актове организацията, координацията, 
ръководството и контролът на мероприятията за профилактика и борба с 
пролетната виремия по шарана в Република България се осъществява от 
Министерството на земеделието и горите и Главно Управление /ГУ/ на 
Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/, а на регионално ниво от 
регионалните ветеринарномедицински служби /РВМС/. 
Консултативна помощ оказва Централната епизоотична комисия към НВМС/ 
съгласно, чл. 28 ал.1 от ЗВМД. 



 

 
1.1. 1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ ДОКАЗВАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА 
ВИРЕМИЯ ПО ШАРАНА  
ЗВМД, Правилника за прилагане на ЗВМД и Наредбата за профилактика и борба с 
някои заразни болести по рибите дават право на Министъра на земеделието и 
горите да нареди да се унищожат оплодения хайвер, умрялата риба и риба 
показваща клинични признаци на заболяването, които се унищожават по начин 
гарантиращ унищожаването на заразния причинител. 
На основание чл.27. от ЗВМД пролетната виремия по шарана подлежи на 
задължително обявяване. При съмнение и доказване на пролетната виремия по 
шарана в страната, ГУ на НВМС при Министерството но земеделието и горите 
налага строга възбрана, като останалата жива риба във водоема, отговаряща на 
изискванията на съответните стандарти, може да бъде оползотворена или 
преработена за човешка консумация, отпадъците от преработената риба    се 
унищожават под контрол на държавните ветеринарномедицински органи, като 
използваната в тези процеси вода се обезврежда, водата от басейните се източва и 
рибовъдния обект, оборудването, хидротехническите съоръжения и инвентара се 
подготвят за почистване и се извършва дезинфекция. 
 
1.2. 1.2. ПОМОЩ ОТ ДРУГИ ВЕДОМСТВА 

При възникване на пролетната виремия по шарана в Република България,  
Министерството на вътрешните работи, Национално управление на горите, 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Съюза на ловците и 
риболовците в Р. България и другите министерства и обществени организации се 
задължават да оказват съдействие чрез техните поделения, съгласно чл.ЗЗ от 
ЗВМД. 
 
2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
2.1. ПЕРСОНАЛ 
Финансовото обезпечаване на персонала ангажиран в борбата за ликвидиране на 
пролетната виремия по шарана се осъществява от НВМС, чрез средства отпуснати 
от Държавния бюджет и от собствени приходи, съгласно чл. 10 от ЗВМД. 
Финансовото обезпечаване на допълнително наетите ветеринарномедицински 
специалисти и помощен персонал се извършва на договорна основа от НВМС. В 
него се включват разходите за пътни, дневни, квартирни пари и трудовото 
възнаграждение. 
 
2.2. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ 
Материално техническото обезпечаване на мероприятията по ликвидиране на 
възникнало огнище от пролетната виремия по шарана се осигурява от НВМС, чрез 
посочените в т.2.1. източници на финансиране. 
 
3. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ) 
3.1. Отговорност за борбата с пролетната виремия по шарана, съгласно ЗВМД 
носи Министъра на земеделието и горите който възлага организацията, 
координацията, ръководството и контрола на мероприятията на ГУ на НВМС. 



 

3.2. ГУ на НВМС привежда в изпълнение оперативния план за борба с пролетната 
виремия по шарана. 
3.3. Със заповед на Областния управител на областта на чиято територия е 
констатирано огнище от пролетната виремия по шарана се определят задълженията 
по ръководство и контрол на мероприятията за ликвидиране на заболяването, 
съгласно чл.29 от ЗВМД. Областната епизоотична комисия е пряко подчинена на ГУ 
на НВМС. 
3.4. Когато заболяването е констатирано в рибовъден обект с общ водосборен 
район с други рибовъдни обекти и обхваща няколко области, заповедта за 
изпълнение на мерките на епизоотичната комисия се издава от Министъра на 
земеделието и горите. 
 
4. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С ПРОЛЕТНАТА 
ВИРЕМИЯ ПО ШАРАНА 
Националния координационен център за борба с пролетната виремия по шарана се 
изгражда от ГУ на НВМС, със заповед на ръководителя на НВМС./Приложение №1/. 
Той има следните функции и задължения: 
 
a. Да събира, обобщава и анализира информация за епизоотичната обстановка 
на пролетната виремия по шарана на база резултатите от програмата за надзор 
върху здравословното състояние на рибите в рибовъдните обекти и да поддържа 
постоянна готовност за борба със заболяването. 
b. Ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични 
комисии. 
c. Осъществява връзката с лабораторията за борба с болести по рибите, 
намираща се в Централния научно -изследователски ветеринарномедицински 
институт в гр. София. 
d. Поддържа връзка с международните ветеринарни организации - 
Ветеринарния комитет на Европейския съюз, МБЕ и ФАО. 
e) Поддържа връзка със собственици и фирми произвеждащи селскостопанска 
продукция и с фирми и организации занимаващи се с търговия на селскостопанска 
продукция, Съюза на ловците и риболовците и Националното управление по горите 
към министерство на земеделието и горите. 
f) Ръководи финансовото обезпечаване на оперативния план. 
g) Организира  рограмите за подготовка и преподготовка на кадрите. 
h) Осъществява информационната дейност във връзка с заболяването. 
i) Ръководи изпълнението на възприетата стратегия за борба с пролетната 
виремия по шарана. 
j) Подсилва кадровия състав и наличната материална база на съответната РВМС, 
на чиято територия е констатирано заболяването и осъществява връзка с другите 
ведомства за окомплектоване на необходимия персонал. 
k) Предоставя информация на средствата за масово осведомяване и на 
заинтересованите лица/ фирми, организации занимаващи се с рибовъдна дейност. 
l) При необходимост към Националния координационен център могат да бъдат 
привличани специалисти от други ведомства и ветеринарномедицински научни 
институти. 



 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БОРБА С ПРОЛЕТНАТА ВИРЕМИЯ ПО ШАРАНА НА 
РЕГИОНАЛНО НИВО 

5.1. Готовността за борба с пролетната виремия по шарана на регионално ниво е 
задължение на РВМС, която се ръководи от ръководител, пряко подчинен на ГУ на 
НВМС. На територията на Р.България има 28 РВМС./Приложение №2/. 
5.2. При необходимост ръководителя на НВМС, може да разпореди създаването 
на между регионален център за борба със заболяването. 
5.3. РВМС трябва да са снабдени с най-необходимото оборудване, което се 
обновява периодично. 
5.4. Регионалния ветеринарномедицински център има следните задължения: 
5.4.1. Подържане на  готовност и  информационна обезпеченост на територията на 
центъра. 
a) провеждане на просветно-популяризаторска дейност за заболяването; 
b) провеждане на учебни занятия за борба със заболяването; 
c) поддържа връзка с диагностичната лаборатория и готовност за транспортиране 
на проби; 
d) поддържа връзка с полицията, местната администрация, собственици, 
производители, фирми и организации занимаваща се с рибовъдна дейност. 
5.4.2. Ръководство и изпълнение на място на стратегията за борба с пролетната 
виремия по шарана на територията на региона. 
a) провеждането на предварителен преглед, извършване на епизоотологично 
проучване и осигуряване транспортирането на пробите до диагностичната 
лаборатория; 
b) Налагане на възбрана в района на огнището и упражняване на контрол върху 
изпълнението им; 
c) Участие в оценката и унищожаването на умрялата риба и риба показваща 
клинични признаци/ както и участие при провеждането на дезинфекциите на 
рибарника; 
d) Извършване на прегледи на риба в съседни рибовъдни предприятия. 
5.5. При възникване на пролетната виремия по шарана, регионалните ведомства 
имат следните задължения: 
5.5.1. НВМС има право да изисква помощ и съдействие от полицията и местната 
администрация на основание чл.ЗЗ. от ЗВМД /. 
5.5.2. Ръководителят на регионалния ветеринарномедицински координационен 
център за борба с пролетната виремия по шарана може да поиска от Националния 
координационен център допълнително кадрово обезпечаване. До пълното 
ликвидиране на заболяването личния състав на регионалния център е на 
денонощно разположение на ръководителя на Регионалния координационен център 
5.5.3. Регионалният координационен център е задължен да оказва помощ на 
експертната група по пролетната виремия по шарана /диагностичния екип). 



 

 

6. ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ 
6.1. Към Националния координационен център има изградена експертна група 
/диагностичен екип/ в състава на която влизат: 
a) специалист по диагностика на заболяването; 
b) специалист по вирусни заболявания; 
c) гл. експерт от ГУ на НВМС; 
d) шофьор; 
Към експертната група, в случай на нужда се добавят допълнително необходимите 
ветеринарномедицински специалисти. 
Главният експерт от НВМС, остава в района на заболяването до изясняване на 
диагнозата. 
Имената на участниците в експертната група са посочени в /Приложение №1. 
6.2. При съмнение за възникване на пролетната виремия по шарана експертната 
група по възможно най-бърз начин отива на място за уточняване на диагнозата, 
извършва клиничен преглед на рибите/ взема материал за лабораторно изследване 
и го доставя възможно най-бързо в лабораторията за болестите по рибите. Пробата 
трябва да се достави в диагностичната лаборатория не по-късно от шест часа от 
взимането на материала. 
6.3. . Експертната група е обезпечена с транспорт и оборудване за вземане, 
съхранение и транспортиране на материала предназначен за лабораторно 
изследване. 
6.4. Експертната група оказва методична помощ на Регионалния координационен 
център за привеждане в действие на оперативния план за борба с пролетната 
виремия по шарана в епизоотичното огнище. 
6.5. Експертната група е пряко подчинена, отчита своята дейност и отговаря пред 
ГУ на НВМС. 
 
7. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
7.1. В ГУ на НВМС води регистър с имената и адресите на специалистите, които 
имат опит в борбата с пролетната виремия по шарана и могат да бъдат използвани 
при възникване на заболяване от пролетната виремия по шарана. /Приложение № I). 
7.2. При необходимост ГУ на НВМС командирова специалисти от други РВМС и 
ветеринарни лекари от научни институти. Могат да бъдат наемани по договор и 
частно практикуващи ветеринарномедицински специалисти на основание чл.19 от 
ЗВМД. 
7.3. За ликвидиране на възникналото огнище НВМС ползва помощта на 
Министерство на вътрешните работи. Съюза на ловците и риболовците. Национално 
управление на горите и Изпълнителната Агенция по рибарство и аквакултури. 
 
8. ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
8.1. Лабораторната диагностика на пролетната виремия по шарана се извършва в 
лабораторията по болести по рибите към Централния научно-изследователски 
ветеринарномедицински институт в гр. София. Лабораторията е оборудвана с 
необходимите диагностикуми и разполага с обучен персонал за провеждане на 
изследванията. Адресите и имената на работещите в лабораторията са посочени в 
/Приложение № З/. Диагностичната лаборатория е подчинена на ГУ на НВМС. 



 

Методите използвани за лабораторна диагностика на пролетната виремия по 
шарана са съобразени с възприетите стандарти посочени в Мануела на МБЕ. 
8.2. Разработването на пробите в диагностичната лаборатория започва 
незабавно, независимо от деня и часа на тяхното получаване. За получените 
резултати от изследването незабавно се уведомява ГУ на НВМС. 
8.3. НВМС обезпечава диагностичната готовност на лабораторията за диагностика 
на за болести по рибите. 
 
9. ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ 
За подържане на постоянна готовност за борба с пролетната виремия по шарана 
НВМС: 
9.1. Периодически изпраща на специализация във референтни лаборатории на 
Европейския съюз ветеринарномедицински специалисти работещи в диагностичната 
лаборатория за болести по рибите). 
9.2. Организира провеждането на опреснителни курсове с техническия персонал 
работещ в лабораторията за болести по рибите, не по-рядко от един път на две 
години. 
9.3. Провежда опреснителни курсове с ветеринарномедицински специалисти,, на 
които чрез видеофилми и други нагледни материали се обръща внимание на 
основните моменти от клиниката, диагностиката, профилактиката и борбата с 
пролетната виремия по шарана. 
9.4. Изпраща на РВМС копие от нормативните документи за профилактика и борба 
с пролетната виремия по шарана . 
 
10. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
10.1. Ветеринарномедицинските специалисти от НВМС, РВМС и Съюза на 
ветеринарните лекари периодически организират и провеждат просветна и 
разяснителна дейност сред населението и рибовъдите, чрез лекции, чрез местния 
печат, чрез листовки и плакати, с цел да бъдат запознати с основните клинични 
признаци на пролетната виремия по шарана и мерките за борба с нея. 
10.2. Студентите които се обучават в двата ветеринарномедицински факултета в 
гр. Стара Загора и гр. София ежегодно се запознават с особеностите на 
заболяването и мерките за борба с него. И на двата факултета са предоставени 
видеофилми, снимки и други нагледни материали и копия от нормативните 
документи за профилактика и борба с пролетната виремия по шарана. 
10.3. Съюзът на ветеринарните лекари в България организира лектории по 
проблемите на пролетната виремия по шарана. 
10.4. Всички научни новости по отношение на диагностиката и проблемите на 
пролетната виремия по шарана се публикуват, освен в специализирани 
ветеринарномедицински издания и в списание "Ветеринарна сбирка" и списание 
"Ветеринарномедицински новини", които са предназначени за практикуващите 
ветеринарни лекари. 

 



 

Приложение 11.1 
 
СПИСЪК НА ЛИЦАТА УЧАСТВАЩИ В НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С ПРОЛЕТНАТА ВИРЕМИЯ ПО ШАРАНА 
 

1. д-р Пенчо Каменов - Директор на Дирекция в ГУ на НВМС 
2. ст.н.с.д-р Ваня Чикова - ръководител лаборатория "Болести по рибите" към 
ЦНИВМИ 
3. д-р Красимир Златков - Директор на Дирекция в ГУ на НВМС. 
4. ст.н.с.Вяра Коларова - ЦНИВМИ 
5. д-р Александър Околийски - гл.експерт в ГУ на НВМС 
6. д-р Атанас Хвойнев - РВМС Смолян 
7. д-р Петър Матеев - гл.лекар РВЛ Гоце Делчев 
8. ст.н.с.д-р Йордан Гогов - ЦНИВМИ 
9. д-р Трифон Трифонов - гл.експерт в ГУ на НВМС 
10. д-р Иван Йорданов - гл.епизоотолог гр. Костинброд 

11. д-р Тихомир Тодоров - гл.експерт в ГУ на НМС 



 

Приложение 11.2 
 

СПИСЪК НА РВМС В Р БЪЛГАРИЯ 
 
 



 

 
1. Благоевград 
2. Бургас  
3. Добрич 
4. Габрово 
5. Хасково 
6. Кърджали 
7. Кюстендил 
8. Костинброд  
9. Ловеч 
10. Монтана 
11. Пазарджик 
12. Перник 
13. Плевен 
14. Пловдив 
15. Разград 
16. Русе 
17. Шумен 
18. Силистра 
19. Сливен 
20. Смоля 
21. София-град 
22. София (регион) 
23. Стара Загора 
24. Търговище 
25. Варна 
26. В.Търново 
27. Видин 
28. Враца 
29. Ямбол 

 



 

Приложение  11.3 
 

СПИСЪК 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЛАБОРАТОРИЯ "БОЛЕСТИ ПО РИБИТЕ" ЦНИВМИ – 
СОФИЯ 
 
1. ст.н.с.Пст.д-р Ваня Дамянова Чикова ръководител лаборатория 
"Болести по рибите" адрес: София кв."Малинова долина" ул.4 № 13 - 088/ 
969668 

2. ст.н.с.Пст. Вяра Христова Коларова - Атанасова 
адрес: София 
ул.Тео Милев" 116, бл.57, ап.1б, дом.тел.715 716 

3. Соня Благова Такова - лаборант 
адрес: София 
ж.к/Пюлин" бл.718, вх.Г, ап.103, дом.тел. 270753 

4. Мила Георгиева Владимирова - работник специалист адрес: София 
ж.к."Люлин" 1, ул. Христо Иванов № 111, бл.008, ВХ.А, ет.5, ап.20 - 088 - 480511
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Таблица на законодателство по хуманно отношение към животните  
 

 
(a) ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ  

Директива 91/628/EEC Наредба No 4 за ветеринарните изисквания за 
хуманно отношение към животните по време на 

транспорт  

2000 2000 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/119/EC 
Относно защита на животните по време на 

клане  

Наредба No 27 за намаляване страданията на 
животните по време на клане 

1999 1999 

Директива 98/58/EC относно хуманното 
отношение към животните отглеждани за 

селскостопански цели 
 

Наредба No 14. за изискванията за защита и 
хуманно отношение към животните, отглеждани в 

стопанства чрез интензивни технологии 

2000 2000 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 88/166/EEC 
(изменение на Директива на Съвета 

86/113/EEC от 25 март1986 определяща 
минималните стандарти за защита кокошки 

носачки отглеждани в клетки 
 

Наредба No 13 за минималните изискванията за 
хуманно отношение при отглеждане на кокошки 

носачки в клетки  
 

1999 1.01.2002 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 1999/74/EC 
определяща минималните стандарти за 

защита на кокошки носачки  

Наредба за защита на кокошки носачки 
 

2002 1.01.2003 

Директива на Съвета 91/629/EEC 
определяща минималните стандарти за 

защита на телета 

Наредба No 30 за минималните ветеринарни 
изисквания за защита и хуманно отношение при 

отглеждане на телета 

1999 1999 

Директива на Съвета 91/630/EEC 
определяща минималните стандарти за 

защита на свине 

Наредба No 26 за минималните изисквания за 
хуманно отношение при отглеждане на свине  

1999 1999 

Директива на Комисията 2001/88/EC 
изменяща Директива 91/630/EEC 

определяща минималните стандарти за 
защита на свине 

Наредба за защита на свине 2002 1.01.2005 

Директива на Комисията 2001/93/EC 
изменяща Директива 91/630/EEC 

определяща минималните стандарти за 
защита на свине  

Наредба за защита на свине  2002 1.01.2005 



 

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА       ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
НА 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА - БЪЛГАРИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 

 
Генерален Директор на НСРЗ 

Главен Секретар 

 Цeнтрална 
лаборатория за 

карантина на растенията 

 
 Главна дирекция 
“Растителна защита 

 

Цeнтрална лаборатория за  
контрол на пестициди, нитрати, 

тежки метали и торове 

 

Отдел 
Растителна защита и 

агрохимия 
 

 

Отдел 
Продукти за растителна 

защита 
 

Дирекция  
“Административно-

правна, човешки ресурси 
и финансова дейност”  

 

Сектор 
Биологична изпитване и 
регистрация на ПРЗ 

Сектор 
Контрол на ПРЗ и издаване 

на лицензи 

 

Отдел 
Фитосанитарен контрол, м/нар. 
Сътрудничество и интеграционна 

политика 

15 Регионални служби за застителна защита: 
   Благоевград, Бургас, Варна, В.Tърновo, Видин, Враца, Добрич, Kюстендил, Плевен, Пловдив,Русе, Сoфия-град, Сoфия-

окръг, Стара Загорa, Хасковo 
 

Лаборатория  за 
заболявания по 
картофите- Самоков 

13 Звена: 
Шумен, Tърговище, Габровo, Moнтанa, Силистрa, Ловеч, Пазарджиk, Смолян, Разград, Сливен, Ямбол, Перниk, 

Kърджали 
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 
 
На Националната служба за растителна защита 
 
 
Дава информация за бъдещата структура, организация, лабораторна дейност и 
брой на персонала в НСРЗ и връзката с ГКПП и регионални подразделения. 
 
Устройствения правилник урежда дейността, структурата, организацията на работа 
и съставът на Националната служба за растителна защита. 
 
Националната служба за растителна защита (НСРЗ) е юридическо лице със седалище 
София – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на 
земеделието и горите. 
 
Националната служба осъществява дейностите свързани със: 
 
1. защита на растенията и растителните продукти от болести, неприятели и 
плевели (вредители) чрез прилагане на превантивни мерки и методи за борба при 
тяхното презгранично преминаване, поява и разпространение върху територията на 
страната; 
2. наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите;  
3. изискванията към продукти за растителна защита, торове, режима на изпитване, 
разрешаване, внос, производство, търговия и контрол на употребата им с цел защита 
здравето на хората и животните и опазване на околната среда; 
4. разработка на нормативни актове в областта на растителната защита, 
биологичното изпитване, фитосанитарния контрол и торовете; 
5. контрол на химичните и биологични замърсители в растителните суровини, 
почвите и водите за напояване; 
6. надзор върху юридически лица, отговорни за контрол на биологичното 
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход.   
Национата служба се финансира от националната. 
 
 

СТРУКТУРА НА НСРЗ 
• Националната служба се ръководи и представлява от генерален директор. 
Генералният директор се назначава от министъра на земеделието и горите за срок от 5 
години без ограничения на мандатите. 
Генералният директор: 
1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност нНСРЗ; 
2. Представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността 
на националната служба; 
3. Участва в разработването на  нормативни актове в областта на фитосанитарния 
контрол, растителната защита, биологичното изпитване и торовете; 
4. Осъществява международното сътрудничество в областта на растителната 
защита, участва в разработката  и съгласуването на договори и конвенции, както и в 
работата на международни организации по растителна защита; 
 
• Главен секретар 

 



 

1. Главният секретар се назначава от генералния директор за срок от 5 години. 
2. Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на 
администрацията за спазване на нормативните актове. 
  
Генералния директор осъществява правомощията си с помощта на администрация. 
Според дейностите, които извършва, администрацията се дели на обща и 
специализирана. 
 
• Общата администрация е организирана в дирекция “Административно-правна, 
човешки ресурси и финансова дейност” с 10 членен състав. 
 
• Специализираната администрация осъществява основните функции на НСРЗ  
и е организирана във:  
1. Главна дирекция “Растителна защита” с 15регионални служби за растителна 
защита (РСРЗ): Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, 
Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе,София-град, София-регион, Стара Загора, Хасково 
плюс 13 звена към някои от РСРЗ (вж. картата с териториалното разположение на 
РСРЗ), с обща численост на персонала 355 служители; 
2. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) с клон 
Самоков,с общо 12 членен персонал; 
3. Централна лаборатория за контрол на нитрати, пестициди, тежки метали и 
торове (ЦЛКНПТМТ), с общо 20 членен персонал; 
 
РСРЗ, ЦЛКР и ЦЛКНПТМТ са със статут на дирекции. 
 
 

ДЕЙНОСТИ НА НСРЗ 
 

• Дирекция “Административно-правна, човешки ресурси и финансова 
дейност: 
1. Изготвя длъжностните характеристики на служителите; 
2. Отговаря за финансово-счетоводното обслужване на НСРЗ в съответствие с 
изискванията на Закона за счетоводство и други закони. 
• Главна дирекция “Растителна защита”: 
1. Организира, контролира и ръководи фитосанитарния контрол при внос, износ, 
транзит, производство и търговия с растения, растителни и други продукти; 
2. Организира, контролира и ръководи цялостната дейност на системата по 
прогноза и сигнализация; 
организира и контролира биологичното изпитване за ефикасност и остатъчни 
количества на продукти за растителна защита, торове, биопрепарати и други 
химични и биологични средства; 
извършва и координира подготовката на документацията за разрешаване на 
продукти за растителна защита, обсъждана в Съвета по продукти за растителна 
защита към министъра на земеделието и горите;  
контролира вноса, търговията и употребата в страната на продукти за растителна 
защита по отношение на формулацията, етикетирането, съдържанието на 
етикетите и тяхното съответствие с продуктите за растителна защита; контролира 
търговията и вноса на активните вещества; контролира съответствието на 
биологичните агенти и феромоните с придружаващите ги документи;   
6. одобрява базите за изпитване на продукти за ефикасност и остатъчни 
количества в националната служба за растителна защита и на физически и 
юридически лица; 



 

7. лицензира физически и юридически лица, които внасят, продават, разфасоват 
и опаковат продукти за растителна защита с търговска цел или извършват 
растително защитни услуги; 
8. организира и ръководи извършването на почвено-агрохичическия контрол на 
земеделските земи; 
9. издава разрешителни за използване на преработени утайки от 
пречиствателни станции за нуждите на земеделието; води регистър на 
ползвателите; 
10. участва в хармонизиране на законодателството във всички направления с 
това на Европейския Съюз и осъществявато на интеграционната политика.  
 
• Регионални Служби за Растителна Защита (РСРЗ): 
 
1. провеждат фитосанитарен контрол при внос, износ, транзит, производство и 
търговия с растения и растителни продукти и мерки за ограничаване 
разпространението на карантинните вредители; 
2. извършват биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на 
продукти за растителна защита и изпитване за селективност и действие на 
феромони; 
3. извършват дейността по диагностика, прогноза и сигнализация в растителната 
защита и упражняват контрол за провеждане борба с икономически важни 
вредители; 
4. контролират прилагането, търговията и съхранението на продукти за 
растителна защита и торове; 
5. извършват здравни анализи на семенния материал съгласно действащото 
законодателство и издават необходимите документи; 
6. извършват предварителна лабораторна експертиза по отношение на 
вредителите, растенията и растителните продукти, както и предварителни 
дейности по отношение контрола на производството и наблюдението на района; 
7. оказват методическа помощ при вземане на проби, анализират проби на 
почви, растения и води за напояване; 
8. органите на фитосанитарния контрол при изпълнение на служебните си 
задължения носят униформени облекла и отличителни знаци, утвърдени със 
заповед на министъра на земеделието и горите. 
 
•  Централна Лаборатория по Карантина на Растенията (ЦЛКР): 
 
1. извършва фитосанитарна лабораторна експертиза, окончателно 
диагностициране и идентифициране на вредители; 
2. методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и анализи, 
локализирането и ликвидацията на огнища от карантинни вредители; 
3. разработва и предлага фитосанитарни изисквания и условия за внос на 
материали от растителен произход и актуализация на списъци на вредители, 
растения, растителни продукти и други стоки, които подлежат на фитосанитарен 
контрол; 
4. проучва, изпитва и внедрява нови методи за диагностика и средства за борба 
с карантинните вредители; 
5. методически ръководи и контролира дейността по здравната експертиза на 
семенния материал и извършва анализи и арбитражни проби от семена “супер 
елит” и “елит” в съответствие с действащото законодателство и издава 
необходимите документи; 
6. изготвя информационни материали за карантинните вредители и провежда 
обучението на специалисти от системата на националната служба в областта на 
фитосанитарния контрол и здравната експертиза на семенния материал. 



 

 
• Централна Лаборатория за Контрол на Пестициди, Нитрати, Тежки 
Метали и Торове (ЦЛКНПТМТ): 
 
1. извършва контрол на растителни суровини и продукти, почви, подобрители на 
почви и води за напояване за съдържание на химични и биологични замърсители; 
2. осъществява мониторинг на суровини от растителен произход за наличие на 
пестицидни остатъци; 
3. методически ръководи и контролира работата на агрохимическите 
лаборатории към регионалните служби за растителна защита; 
4. проучва, разработва и предлага за стандартизиране нови аналитични методи; 
5. извършва агрохимически анализи на почви, субстрати, утайки, растения и 
поливни води и изготвя препоръки за торене в култивационни съоръжения; 
6. на основание чл. 4, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи 
организира и контролира прилагането на ограничителен режим на земеползване 
върху замърсени с тежки метали и пестициди почви; 
7. извършва контрол за съответствие на продукти за растителна защита, 
минерални и органични торове, подобрители на почвата, биологично активни 
вещества и хранителни субстрати; 
8. участва в работата на Съвета по продукти за растителна защита. 
 
За да подобри функционирането на НСРЗ, по-специално по отношение на 
приоритетните задачи свързани с въвеждането и прилагане на acquis, редица 
подобрения са планирани относно структурата и организацията на НСРЗ. Тези промени 
няма да променят основните компетенции и отговорности на НСРЗ, описани по-горе.    



 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 
България  предоставя следната информация за лабораторната дейност 
в НСРЗ и връзката с ГКПП и регионалните подразделения и детайли 
относно изискванията залегнали в Дир. 98/22/EC: 
 
ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЯ  
 
 Фитосанитарния контрол в Република България се осъществявя от НСРЗ. 
Организиран е както следва: 
- Отдел за фитосанитарен контрол в ЦА на НСРЗ  
- Централна лаборатория за карантина на растенията 
- Отдели за фитосанитарен контрол в 15-те РСРЗ, включително ГКПП 
 
Отдел Фитосанитерен контрол в ЦА на НСРЗ реализира националната политика 
в тази област; разработва и участва в създаването на нормативни актове и 
хармонизира законодателството с acquis; организира и контролира 
фитосанитарния контрол в страната. 
 
ЦЛКР осъществява фитосанитарна лабораторна експертиза, окончателна 
диагностика и идентификация на вредители, ръководи методически и участве в 
мониторинга на карантинни вредители и анализира фитосанитарния риск; 
информира и обучава инспекторите в диагностика и идентификация на вредители. 
       По ФАР проекти BG 9806-01-02-02, BG 9913-02-02 и BG 9913-02-03 ЦЛКР е 
оборудвана с модерна техника, вкл. електрофореза и PCR. Стартирало е 
конструиране на малка оранжерия за опитна ивентификация на растения. 
 
Отделите в РСРЗ провеждат: 
        -  Контрол на растения, растителни продукти и тяхното производство, с цел 
ограничаване разпространението на карантинни вредители; 
        -    Проверка на стоки предназначени за износ и издаване на фитосанитарни 
сертификати; 
        -    Фитосанитарна проверка на ГКПП и на местоназначение на растения и 
растителни продукти от внос. 
        -   Рутинен анализ на растения, растителни продукти и вредители при контрол 
на производството и полеви наблюдения в региона на съответната РСРЗ. По ФАР 
проекти BG 9806-01-02-02 и BG 9913-02-02 4 регионални лаборатории (Бургас, 
Варна, Пловдив, В. Търново) бяха оборудвани за рутинни анализи. Останалите 
регионални лаборатории се планира да се оборудват чрез бъдещи ФАР проекти.  
       Обучение на инспектори се провежда под формата на семинари и практически 
обучения в ЦЛКР. 
Предварителните фитосанитарни проверки се правят на ГКПП и включват:  
       -    Проверка на документи; 
       -    Идентификация на стоката; 
       -    Оценка на фитосанитарното състояние на растенията и растителните 
продукти; 
       -   При внос на семена и посадъчен материал, по време на проверката се 
взимат проби за лабораторен анализ в ЦЛКР. Такива стоки се поставят под 
карантина, в складове под митнически контрол или при получатиля, който ги 
съхранява до получаване на разрешително за ползване по предназначението им. 
За транзитно преминаване през България на растения, растителни и др. продукти, 
които може да представляват фитосанитарен риск, инспекторите проверяват дали 



 

пратките са подходящо пакетирани с оглед изключване на възможност за 
разпространение на вредители и болести. Надеждно пакетираните пратки не се 
отварят за проверка. Ненадеждно пакетираните пратки се се проверяват като внос. 
Граничните пунктове разполагат с телефони, факсове, ксерокси и с оборудване 
отговарящо на минималните изиствания на приложенията на Дир. 98/22/EC. До 
края на 2004 се предвижда създаване на компютърна мрежа за директна връзка 
между ГКПП, РСРЗ и ЦА на НСРЗ. 
 
Работа с лабораторията   
1. Комуникации – Граничните пунктове разполагат с телефонните и факсови 
номера и адресите на ЦЛКР и регионалните лаборатории и осъществяват директен 
контакт с тях; 
2. Пробите предназначени за анализ в ЦЛКР се взимат от фитосанитарен 
инспектор и се изпращат по поща или куриер; 
3. Граничните пунктове разполагат с малки лаборатории оборудвани за 
откриване на насекоми и нематоди, и особено цистни нематоди. Те са оборудвани 
със стереомикроскопи, лабораторни сита и инструменти за взимане и изпращане 
на проби. 
 
Складове за задържане      
1. Граничните пунктове разполагат с малки складове за задържане на малки 
пратки; 
2. Големите пратки се задържат в складове под митнически контрол. 
 
 Условия за унищожаване 
1. Стартирала е програма за оборудване на дългосрочните ГКПП автоклави за 
унищожаване на малки партиди.  
2. Големите партиди, които не могат да бъдат унищожени чрез изгаряне с 
ниска температура или чрез дълбоко горене, се унищожават в пещи на термо 
електрически станции. Останалите материали се унищожават с растенията или 
чрез дълбоко изгаряне в ями или мини. 
3. Разработен е стандарт за условията за унищожаване и инструкция, 
задължителни за всички ГКПП.  
Дългосрочните фитосанитарни гранични пунктове съвпадат с 
ветеринарните,където се предвижда създаване на съоръжения за унищожаване. 
Тези съоръжения ще са общи и ще се използват и от ветеринари и от 
фитосанитари. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

Пояснение, че 12-те гранични пропускателни пунктове (ГПП) от списъка са предложените дългосрочни пункта 
 
България предоставя следната информация относно дългосрочните ГПП: 
 
 
ГКПП за фитосанитарен контрол на територията на Република България * 
 

 Дългосрочни ГКПП Режим на работа Местонахождение: Срок за оборудване 
 
Златарево 
Гюешево 
Калотина-Драгоман 
Бургас 
Видин 
Връшка Чука 
Брегово 
София 
Варна-ферибот 
Капитан Андреево- 
Свиленград 
Варна-пристанище 
Русе 

 
непрекъснат 
непрекъснат 
непрекъснат 
непрекъснат 
прекъснат на 
повикване непрекъснат 
непрекъснат 
прекъснат-редовен 
непрекъснат 
 
непрекъснат 
непрекъснат 
непрекъснат 

 
шосе 
шосе 
шосе, ж.п гара 
пристанище 
пристанище 
шосе 
шосе 
аерогара 
ферибот 
 
шосе, железен път 
пристанище 
пристанище, ферибот 

 
2002 
2003 
2002 
2003 
2004 
2002 
2003 
2003 
2003 
 
2003 
2002 
2002 

 
 
* Това са предложените 12 дългосрочни гранични пунктове заявени в преговорната позиция  



 

 

ANNEX 17 
 
Състояние относно вредителите в България, спрямо вредителите 
изброени в законодателството на общността. Наличие или не 
наличие в България. Потвърдете и ако е необходимо изискайте 
корекции на базата данни на ЕОРЗ 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
Част A 

 
Вредители, чието въвеждане и разпространение е забранено във всички 

страни  членки 
 

Дял I 
 

Важни за Общността вредители, които не са се появявали в България 
 
 

Легенда: 
 
A – наличен, широко разпространен 
B – наличен, ограничено разпространение под контрол 
C – наличен, малко докладван 
D – отсъства, изкоренен 
H – отсъства, не се е появявал 
 
 
(a) Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    
Вкл. в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 
 
 1. Acleris spp. (не европейски )     H   Да 
 2. Amauromyza maculosa (Malloch)     H   Да  
 3. Anomala orientalis Waterhouse     H   Да  
 4. Anoplophora chinensis (Thomson)                H   Да  
 5. Anoplophora malasiaca (Forster)      H   Да  
 6. Arrhenodes minutus Drury      H   Да  
7. Bemisia tabaci Genn. (не европейска популация)    H   Да  
 Вектор на вируси като: 
(a) Bean golden mosaic virus     H   Да  
(b) Cowpea mild mottle virus     H   Да  
(c) Lettuce infectious yellows virus     H   Да  
(d) Pepper mild tigré virus      H   Да  
(e) Squash leaf curl virus      H   Да  
(f) Euphorbia mosaic virus      H   Да  
(g) Florida tomato virus      H   Да  
8. Cicadellidae (не европейски ) известен като вектор на Pierce's 
 disease (предизвикван от Xylella fastidiosa), като:     H   Да  
(a) Carneocephala fulgida Nottingham     H   Да  
(b) Draeculacephala minerva Ball     H   Да  
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)     H   Да  
9. Choristoneura spp. (не европейски)     H   Да  



 

 

 
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)      H   Да 
10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [98/1]    H   Да  
10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [98/1]   H   Да  
10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [98/1]  H   Да  
10.4 Diabrotica virgifera Le Conte [98/1]     B   Да  
11. Heliothis zea (Boddie)       H   Да  
11.1 Hirschmanniella spp., различни от Hirschmanniella gracilis 
 (de Man) Luc & Goodey [98/1]       H   Не 
12. Liriomyza sativae Blanchard      H   Да  
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen    H   Да  
14. Monochamus spp. (не европейски )      H   Да  
15. Myndus crudus Van Duzee      H   Да  
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen     H   Да  
17. Premnotrypes spp. (не европейски )      H   Да  
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)    H   Да  
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)     H   Да  
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)      H   Да  
21. Spodoptera eridania (Cramer)      H   Да  
22. Spodoptera frugiperda (Smith)      H   Да  
23. Spodoptera litura (Fabricius)       H   Да  
24. Thrips palmi Karny       H   Да  
25. Tephritidae (не европейски ) като:  
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)     H   Да  
(b) Anastrepha ludens (Loew)      H   Да  
(c) Anastrepha obliqua Macquart     H   Да  
(d) Anastrepha suspensa (Loew)      H   Да  
(e) Dacus ciliatus Loew      H   Да  
(f) Dacus cucurbitae Coquillett     H   Да  
(g) Dacus dorsalis Hendel      H   Да  
(h) Dacus tryoni (Froggatt)      H   Да  
(i)  Dacus tsuneonis Miyake     H   Да  
(j)  Dacus zonatus Saund.       H   Да  
(k) Epochra canadensis (Loew)      H   Да  
(l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi     H   Да  
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi     H   Да  
(n) Pterandrus rosa (Karsch)      H   Да  
(o) Rhacochlaena japonica Ito     H   Да  
(p) Rhagoletis cingulata (Loew)      H   Да  
(q) Rhagoletis completa Cresson     H   Да  
(r) Rhagoletis fausta (Östen-Sacken)     H   Да  
(s) Rhagoletis indifferens Curran     H   Да  
(t)  Rhagoletis mendax Curran     H   Да  
(u) Rhagoletis pomonella Walsh     H   Да  
(v) Rhagoletis ribicola Doane     H   Да  
(w) Rhagoletis suavis (Loew)      H   Да  
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (не европейски популации)    H   Да  
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo   H   Да  
 
 
(б) Бактерии 
 
 1. Xylella fastidiosa (Wells et Raju)     H   Да  
 
(в) Гъби 
 
 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt     H   Да  
 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel     H   Да  
 3. Cronartium spp. (non-European)     H   Да  
 4. Endocronartium spp. (не европейски )     H   Да  



 

 

 
 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito    H   Да  
 6. Gymnosporangium spp. (не европейски )     H   Да  
 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar    H   Да  
 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis     H   Да  
 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey     H   Да  
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.     H   Да  
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson    H   Да  
12. Phoma andina Turkensteen      H   Да  
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.      H   Да   
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema           H   Да  
15. Thecaphora solani Barrus      H   Да  
 Tilletia indica Mitra [96/78]       H   Да  
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers    H   Да  
 
(г) Вируси и вирусоподобни организми 
 
 1. Elm phloem necrosis mycoplasm     H   Да  
 2. Вируси и вирусоподобни организми по картофите,като:  
(a) Andean potato latent virus     H   Да  
(b) Andean potato mottle virus     H   Да  
(c) Arracacha virus B, oca strain     H   Да  
(d) Potato black ringspot virus     H   Да  
(e) Potato spindle tuber viroid     H   Да  
(f) Potato virus T       H   Да  
(g) non European isolates of potato viruses A, M, S, V, X and Y 
 (including Yo, Yn and Yc) and potato leaf roll virus    H   Да  
 3. Tobacco ringspot virus      B   Да  
 4. Tomato ringspot virus      B   Да  
5. Viruses and virus-like organisms of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., 
 Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L., such as: 
(a) Blueberry leaf mottle virus     H   Да  
(b) Cherry rasp leaf virus (American)     H   Да  
(c) Peach mosaic virus (American)      H   Да  
(d) Peach phony rickettsia      H   Да  
(e) Peach rosette mosaic virus     H   Да  
(f) Peach rosette mycoplasm     H   Да  
(g) Peach X-disease mycoplasm     H   Да  
(h) Peach yellows mycoplasm     H   Да  
(i)  Plum line pattern virus (American)     H   Да  
(j)  Raspberry leaf curl virus (American)     H   Да  
(k) Strawberry latent "C" virus     H   Да  
(l)  Strawberry vein banding virus     H   Да  
(m) Strawberry witches' broom mycoplasm    H   Да  
(n) Неевропейски вируси и вирусоподобни организми oт Cydonia Mill., 
 Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L. H   Да  
 6. Вируси предавани от Bemisia tabaci Genn., като: 
(a) Bean golden mosaic virus     H   Да  
(b) Cowpea mild mottle virus     H   Да  
(c) Lettuce infectious yellows virus     H   Да  
(d) Pepper mild tigré virus      H   Да  
(e) Squash leaf curl virus      H   Да  
(f) Euphorbia mosaic virus      H   Да  
(g) Florida tomato virus      H   Да  
 
(e) Паразитни растения 
 
 1. Arceuthobium spp. (не европейски )      H   Да  



 

 

 
Дял II 

 
Важни за Общността вредители, които са се появявали в нея 

 
 
 

(b) Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    
Вкл. в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 
 
 
1. Globodera pallida (Stone) Behrens     H   Да 
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens    B   Да 
3. Heliothis armigera (Hübner)       B   Не 
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)      B   Не 
5. Liriomyza trifolii (Burgess)       H   Да 
6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)      B   Да 
6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (всички популации)[98/1]   H   Да 
6.2 Meloidogyne fallax Karssen [98/1]      H   Не 
7. Opogona sacchari (Bojer)       H   Да 
8. Popillia japonica Newman      H   Да 
8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [98/1]     H   Не 
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)     H   Да 
 
 
 (b) Бактерия 
 
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus 
 (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.      H   Да 
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [95/4]    H   Да 
 
 
(c) Гъби 
 
1. Melampsora medusae Thümen      H   Да 
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival    H  
 Да 
 
 
(г) Вируси и вирусоподобни организми 
 
1. Apple proliferation mycoplasm      B   Да 
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm     H   Да 
3. Pear decline mycoplasm      H   Да 
 



 

 

 
Чaст Б 

 
Вредители, чието въвеждане и разпространение е забранено в някои защитени 

зони 
 
 

(а)  Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    Вкл. 
в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 
 
1. Bemisia tabaci Genn. (европейски популации)   D   Да 
2. Globodera pallida (Stone) Behrens [95/1]    H   Да 
3. Leptinotarsa decemlineata Say     A  
 Не 
 
(b) Вируси и вирусоподобни организми 
 
4. Beet necrotic yellow vein virus     B   Да 
5. Tomato spotted wilt virus      B  
 Да 
 
 
   Note: 
6. Tobacco ringspot virus      B    Да 
   
Докладван за пръв път от Halid, S. in 1983 Virus diseases on Soybean, (PhD Thesis), IZR Kostinbrod. 
  От тогава насам не е намиран. 
 
7. Tomato ringspot virus       B  Да 
   
Докладвано само за лозов сорт Кардинал в регион Септември, 1978. 
Янкулова, M., 1978. Изследване на някои вируси разпространени по лозята в България – На 3.я м/у 
нар. конгрес 
Pl. Pathol., Munchen, 39. 
  От тогава насам не е намиран. 
 
Blueberry leaf mottle virus      H   Да 
   
Открит за първи път в България и наречен Grapevine Bulgarian Latent Virus 
Яанкулова, M., 1978. Изследване на някои вируси разпространени по лозята в България – На 3.я м/у 
нар. конгрес 
Pl. Pathol., Munchen, 39. 
The strain Blueberry leaf mottle virus (Comoviridae, Nepovirus p.346, Virus Taxonomy) не е откриван в 
България.  
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Състояние относно вредителите в България, спрямо вредителите 
изброени в законодателството на общността. Наличие или не 
наличие в България. Потвърдете и ако е необходимо изискайте 
корекции на базата данни на ЕОРЗ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
Чaст A 

 
Вредители, чието въвеждане и разпространение е забранено във всички 
страни членки ако присъстват по някои растения или растителни продукти 

 
 

Дял I 
 

Важни за Общността вредители, които не са се появявали в нея 
 

Легенда: 
 
A – наличен, широко разпространен 
B – наличен, ограничено разпространение под контрол 
C – наличен, малко докладван 
D – отсъства, изкоренен 
H – отсъства, не се е появявал 
            * - Общо лозови присади от американски произход устойчиви на Daktulosphaira vitifoliae 
 
(б)  Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    Вкл. 
в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 
    
 
1. Aculops fuchsiae Keifer      H              
Да 
2. Aleurocanthus spp       H  
 Да 
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)     H  
 Да 
4. Anthonomus signatus (Say)      H  
 Да 
5. Aonidiella citrina Coquillet     H   Да 
6. Aphelenchoides besseyi Christie     D  
 Да 
7. Aschistonyx eppoi Inouye      H  
 Да 
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.  H  
 Да 



 

 

 
9. Carposina niponensis Walsingham    H  
 Да 
10. Diaphorina citri Kuway.      H   Да 
11. Enarmonia packardi (Zeller)      H  
 Да 
12. Enarmonia prunivora Walsh     H  
 Да 
13. Eotetranychus lewisi McGregor    H   Да 
14. Eutetranychus orientalis Klein    H    Да 
15. Grapholita inopinata Heinrich    H   Да 
16. Hishomonus phycitis      H  
 Да 
17. Leucaspis japonica Ckll.      H   Да 
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)     H  
 Да 
19. Margarodes, неевропейски вид като: 
 a) Margarodes vitis (Phillipi)      H  
 Да 
 b) Margarodes vredendalensis de Klerk    H  
 Да 
 c) Margarodes prieskaensis Jakubski    H  
 Да 
20. Numonia pyrivorella (Matsumura    H   Да 
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker   H   Да 
22. Pissodes spp. (non-European)     H   Да 
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan  H  
 Да 
24. Saissetia nigra (Nietm.)       H  
 Не 
25. Scirtothrips aurantii Faure     H   Да 
26. Scirtothrips dorsalis Hood     H   Да 
27. Scirtothrips citri (Moultex)      H   Да 
28. Scolytidae spp. (неевропейски)     H   Да 
29. Tachypterellus quadrigibbus Say    H   Да 
30. Toxoptera citricida Kirk     H   Да 
31. Trioza erytreae Del Guercio     H  
 Да 
32. Unaspis citri Comstock     H   Да 
 
 
 (б) Бактерия 
 
1. Citrus greening bacterium      H  
 Да 
2.  Citrus variegated chlorosis     H   Да 
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye     H   Да 
4. Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus)  H  
 Да 
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama)  
Dye and pv. oryzicola (Fang et al.) Dye    H   Да 
 
 
(в) Гъби 



 

 

 
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler 
  (неевропейски патоген)       H  
 Да 
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx    H  
 Да 
3. Atropellis spp.        H  
 Да 
4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi   H  
 Да 
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton H  
 Да 
6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes    H  
 Да 
7. Ciborinia camelliae Kohn      H  
 Да 
 
8. Diaporthe vaccinii Shear      H  
 Да 
9. Elsinoe spp. (Bitanc. et Jenk.) Mendes    H  
 Да 
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon H   Да 
11. Guignardia citricarpa Kiely 
(all strains pathogenic to citrus)      H   Да 
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto   H   Да 
13. Puccinia pittieriana Hennings    H   Да 
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers    H   Да 
15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto   H  
 Да 
 
 
(г) Вируси и вирусоподобни организми 
 
1. Beet curly top virus (неевр.)      H  
 Да 
2. Black raspberry latent virus     H  
 Да 
3. Blight and Blight-like      H  
 Да 
4.Cadang-Cadang viroid      H   Да 
5. Cherry leaf roll virus      H   Да 
6. Citrus mosaic virus      H   Да 
7. Citrus tristeza virus (неевр )      H  
 Да  
8. Leprosis        H  
 Да  
9. Little cherry pathogen (неевр )      H  
 Да  
10. Naturally spreading psorosis H  Да  
11. Palm lethal yellowing mycoplasm    H   Да  
12. Prunus necrotic ringspot virus     H  
 Да  
13. Satsuma dwarf virus      H  
 Да  



 

 

14. Tatter leaf virus       H  
 Да  
15. Witches' broom (MLO)       H  
 Да  
 
 
 

Дял II 
 
 

Важни за Общността вредители, които са се появявали в нея 
 
 

(а)  Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    Вкл. 
в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 
 
1. Aphelenchoides besseyi Christie    D   Да 
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)     В*   Не 
3. Ditylenchus destructor Thorne    C   Да  
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev    C  
 Да  
5. Circulifer haematoceps     H   Не 
6. Circulifer tenellus      H   Не 
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne    H  
 Да  



 

 

 
(б)Бактерия 
 
1.  Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.  B 
 Да  
2.  Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.  B 
 Да  
3.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.      B 
 Да  
4.  Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey  H 
 Да  
5.  Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder  H 
 Да  
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.  H 
 Да  
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye   H 
 Да  
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye    B 
 Да  
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye   B 
 Да  
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King     H  Да  
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.     H  Да  
 
 
 (в) Гъби 
 
1. Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter    H 
 Да  
2. Colletotrichum acutatum Simmonds     H 
 Да  
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr     H 
 Да  
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx   D 
 Да  
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma   B 
 Да  
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili   H 
 Да  
7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae     D  Да  
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni     B  Да  
9. Puccinia horiana Hennings                       B  
 Да  
10. Scirrhia pini Funk et Parker      H 
 Да  
11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold    A 
 Да  
12. Verticillium dahliae Klebahn      A 
 Да  
 
 
(г) Вируси и вирусоподобни организми 
 
1. Arabis mosaic virus       B  Да  
2. Beet leaf curl virus       H  Да  



 

 

3. Chrysanthemum stunt viroid      H 
 Да  
4. Citrus tristeza virus (European isolates)      H 
 Да  
5. Citrus vein enation woody gall      H 
 Да  
6. Grapevine flavescence dorée MLO     H 
 Да  
7. Plum pox virus        B 
 Да  
8. Potato stolbur mycoplasm       B 
 Да  
9. Raspberry ringspot virus       H 
 Да  
10. Spiroplasma citri Saglio et al.       H 
 Да  
11. Strawberry crinkle virus       C  Да  
12. Strawberry latent ringspot virus      C 
 Да  
13. Strawberry mild yellow edge virus C
  Да  
14. Tomato black ring virus       C 
 Да  
15. Tomato spotted wilt virus       B 
 Да  
16. Tomato yellow leaf curl virus      H 
 Не 



 

 

 
Part B 

 
Вредители, чието въвеждане и разпространение е забранено в някои защитени 

зони ако се намират по растения и растителни продукти 
 
 

(а)  Насекоми, червеи и нематоди,                                             Състояние относно вредителя    Вкл. 
в 
На всички стадии на развитие    в България   Aнeкс(БГ) 

 
 
1. Anthonomus grandis (Boh.)      H  
 Да 
2. Cephalcia lariciphila (Klug)      H  
 Да 
3. Dendroctonus micans Kugelan     B  
 Да 
4. Gilpinia hercyniae (Hartig)      H   Да 
5. Gonipterus scutellatus Gyll     H   Да 
6. a) Ips amitinus Eichhof      B   Да 
 (b) Ips cembrae Heer      H  
 Да 
 (c) Ips duplicatus Sahlberg       B  
 Да 
 (d) Ips sexdentatus Boerner     B  
 Да 
 (e) Ips typographus Heer      B  
 Да 
7. Matsucoccus feytaudi Duc.       H   Не 
8. Pissodes spp. European       B  
 Не 
9. Sternochetus mangiferae Fabricius    H  
 Не 
10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)     B   Не 
 
 
(б)Бактерия 
 
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et …  H   Да 
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.     B  
 Да 
 
(в) Гъби 
 
1. Glomerella gossypii Edgerton     D  
 Да 
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet    B  
 Да 
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller    H  
 Да 
 
 
(г) Вируси и вирусоподобни организми  
 



 

 

Citrus tristeza virus (европ.)       H   Да 
 
 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 
Мониторинг на Diabrotica virgifera virgifera в България през 2001 
 
D. virgifera е открита за пръв път в България през 1998 и от тогава всяка 
година се прави мониторинг. Вредителят е разпространен в северозападна 
България, близо до границата със Сърбия и Румъния. 
 
През 2001, е проведен следния мониторинг: 
← Създаване на постове за постоянно наблюдение и докладване 
плътността на популацията 
 
↑ Определяне на границите на географското разпространение на 
вредителя 
 
→ Оценка на нанесените поражения в областите, където червеят (Zea 
spps) се е развил като монокултура и където са открити възрастни през 2000. 
  
Използвани методи:  
 
  Почвено пробовземане за установяване броя на ларвите в 
региона, където са открити голям брой възрастни през периода Maй-Юни, 
2000. Взети са почвени проби от Бреговo, Долна Бяла речка, Превала и от др. 
райони на Видин и Монтана. Местата за почвено пробовземане са 
определени според степента на отклонение от нормалното развитие 
демонстрирано чрез растежа на растенията по тези места и случайно 
избрани за контрол места с нормален растеж на растенията.  
Програмата за мониторинг на царевичния коренов червей, за определяне 
границите на разпространение и плътност на популацията, включва 
употребата на 40 жълти уловки и 130 феромонови уловки. Tе са разположени 
на 41 места за мониторинг (8 oт които постоянни). Тези места са в 
северозападна България. Мониторингът започна през юли, в района на 
Видин, Враца, София.  
 
Резултати: 
 
До сега не са намерени ларви и щети нанесени от ларви там, където са 
взимани ппроби чрез копаене. 
 
На 12 юли, бяха уловени първите възрастни в Бреговo - 12, и Д. Б. речка –  6. 
Повече са хванати в Грамада – 548, Превалa – 265. 1 795 екземпляра са 
хванати общо. 
 
Изводи: 
 царевичния коренов червей продължава да се разпространява на юг и 
изток. 
1. Щети по царевичната свила и листа са открити за първи път през 2000 (в 
Превала). Няма други щети в области с висока плътност.  
2. Вредителят е бил открит и близо до град Kнежа и на юг от Стара планина 
(до Годеч)  



 

 

3. Възрастни не са намирани от няколко години в района на Лом, където 
вредителят е бил открит първоначално 
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 Vidin 
 Vrushka                                                                                                                                                                                                        Tutrakan 
 Chukka Lom Ruse Kardam 
               VIDIN                                                                                                                 
 Oryiakhovo Svishtov                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   RUSE         Razgrad                                     DOBRICH 
                                   Montana                                        PLEVEN                                                                                                     
(i)                                                VRATSA                                            VARNA 
VELIKO TURNOVO   TurgovishteShumen                       Varna -port                  
                                                                                                   Lovech   
Kalotina –Dragoman Varna - ferriboat   
⎯   Strezimirovtsi                       Sofia - Aeroport                              Gabrovo                                 Sliven                                      
             
(b)  Pernik SOFIA CITI           BURGAS 

    Oltomantsi                                                                                               Yambol 
                                       Sofia     REGION                          Burgas-port 
 Gyueshevo                                                   PLOVDIV STARA ZAGORA 
           KYUSTENDIL                                                                                                                 
                                                       Pazardzik Malko Turnovo 
                                          BLAGOEVGRAD   
                      Logodazh                                                                                                   
                                                                                                                                                            HASKOVO Svilengrad 
    Kapitan Andreevo   
                                     Smolyan 
                                                        Kurdzhali 
                                                                            
               Zlatarevo              Kulata                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
  
                                                                                            
                                             
LEGENDA   
 

   OFFICES of RSPP  OFFICES of the Units  Longterm BIPs Shortterm BIPs Middleterm BIPs                                                                                    
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