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Р Е Д  И  У С Л О В И Я 
за получаване на разрешение за достъп до инфектирана зона в област Габрово 

 
 

Цел на процедурата 
 

Целта на процедурата е получаване на разрешение за достъп до зона, инфектирана с 

болестта Африканска чума по свинете /АЧС/, за извършване на неотложни дейности от 

лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерки за 

предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС. 

 

 
Нормативна уредба 

 

Закон за ветеринарномедицинската дейност, т.ІІІ от Заповед № РД48-61/ 01.10.2019 

г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както и решение по т. 2 от протокол № 

14 от 3.10.2019 г. на Областна епизоотична комисия – Габрово. 

 
 

Ход на процедурата 
 

За получаване на разрешение за достъп до инфектирана зона заинтересованите лица 

депозират заявление в деловодството на Областна администрация – Габрово, адрес: пл. 

“Възраждане” № 5. Заявлението следва да бъде по образец съгласно Приложение № 02 към 

протокол № 14 от 03.10.2019 г. на Областна епизоотична комисия – Габрово. 

Заявлението съдържа информация относно: 

1. Цел на влизане в инфектираната зона и дейност, която ще се извършва. 

2. Място на извършване на дейността и маршрут, по който ще се осъществи достъп. 

3. Период през който ще се осъществяване на дейността, означен с точни дати. 

4. Поименно посочване на хора, които ще влизат в инфектираната зона. 

5. Описание на техниката, която ще се използва за осъществяване на дейността. 

6. Мерки за дезинфекция след осъществяване на дейността – от кого ще се извършва 

и с какъв препарат. 

Към заявлението се прилага декларация за информираност и спазване на мерките за 

биосигурност. Декларацията се попълва по образец съгласно Приложение № 03 към 

протокол № 14 от 03.10.2019 г. на ОЕК. 

Председателят на ОЕК организира работата на комисията по разглеждане на 

заявленията. 

Постъпилите заявления се докладват от председателя на Областна епизоотична 

комисия при провеждане на заседание. Комисията проверява допустимостта и 

основателността на искането. Членовете на комисията изразяват становище по искането, 

съобразно компетентността си.  

Областна епизоотична комисия взема решение, с което може да разреши достъп до 

инфектирана зона или да откаже достъп, за което посочва мотиви. 

При непълна или неточна информация в заявлението, Комисията може да вземе 

решение, с което писмено да поиска от заявителя в определен срок допълване или 

уточняване на искането. Ако до изтичане на определения срок заявителят не изправи 
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констатираните нередовности, искането му се оставя без разглеждане с решение на ОЕК, 

обективирано в протокол. 

Въз основа на решенията на Областна епизоотична комисия, обективирани в 

протокол за дейността й, секретарят на Комисията изготвя препис-извлечение от протокола 

със следното съдържание: дата на провеждане на заседанието, доклад на председателя на 

Комисията в частта относно подаденото заявление, решението на Комисията и подпис на 

председателя. 

Решението, с което се дава разрешение за достъп, се получава лично от заявителя в 

Центъра за услуги и информация в Областна администрация – Габрово или се изпраща по 

посочена в заявлението електронна поща. 

Отказът за издаване на разрешение се получава лично от заявителя в Центъра за 

услуги и информация в Областна администрация – Габрово или се изпраща с обратна 

разписка на посочения в заявлението пощенски адрес за кореспонденция. 

 

 

 Настоящите правила са приети на заседание на Областна епизоотична комисия, 

проведено на 03.10.2019 г. и влизат в сила, считано от същата дата. 


