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РЕШЕНИЯ  

от проведеното на 11.03.2022 г. 

заседание на Общинската епизоотична комисия 

 

1. Кметовете на кметства и кметски наместници да продължат кампанията по 

информираност на населението за актуалната епизоотична обстановка в община 

Севлиево и за реда и процедурите, по които се регистрира и населва животновъден обект 

тип лично стопанство, а именно: 

 Само в обекти регистрирани по реда на чл.137 ал.11 от ЗВД - регистрирани 

съгласно процедурата за регистрация, описана в Извън радиуса от 10 км около 

индустриални ферми - съгласно чл.132, ал. 6 от ЗВД.  

 С кастрирани и индивидуално идентифицирани свине с произход от 

животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми и 

съгласно изискванията на Заповед № РД 11-696/18.03.2020 г. 

 След подадено заявление до ОДБХ / Образец ЗХОЖ – 224,  утвърден със Заповед 

№ РД11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/ и получено разрешение 

от Директора на ОДБХ /Образец ЗХОЖ – 225, утвърден със Заповед № РД11-

2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/. 

 Задължително посочване на обекта на произход, дата на транспорт и превозно 

средство за предвижване на животните в Заявлението /Образец ЗХОЖ – 224, утвърден със 

Заповед № РД11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/. 

2. В срок до м.май 2022 година кметовете на кметства и кметски наместници да извършат 

инвентаризация и изготвят списъци с имената на собствениците, броя на животните, които 

се намират на територията на населеното място и да проверят депопулацията на задните 

дворове през 2019 г., ако същите не са подновили дейността си. 

3. Решенията на Общинската епизоотична комисия да се сведат до знанието на всички 

жители от населените места в общината чрез кметовете на кметства и кметските 

наместници. 
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