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УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 11-1318/26.10.2011г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ

И Н С Т Р У К Ц И Я
за минималните изисквания към водената документация при
изпълнение на одобрения с Решение 2011/493 план за надзор и
ерадикация на болестта шап по дивите животни в Югоизточна България

1. За всяка ловна дружинка се разкрива досие /папка/, в която се слага и
съхранява в срок от три години следната документация:
- ловно устройствен план на ловните полета където ловната дружинка
стопанисва и ловува дивеча;
- актуални данни от последната извършена таксация на дивеча в ловните полета
стопанисвани от ловната дружинка;
- копие от плана за отстрел през съответния ловен сезон на ловната дружинка;
- списък на ловците членове на ловната дружинка с адреси и телефони за връзка;
- списък на обучените членове на ловната дружинка за вземане на проби за шап;
- местонахождение на местото за съхранение на отстреляния дивеч до излизане
на лабораторния резултат за шап;
- фотокопие на върнатото разрешително за лов с попълнение в него имена на
участници в ловния излет и вида и количеството на отстреляния дивеч;
- списък на гостите взели участие в ловния излет – трите имена и адрес;
- екземпляр от документа за наложена възбрана върху отстреляния дивеч – акт за
възбрана БАБХ № 64;
- писмо за изпращане на пробите /кръвна и тъканна/ до лабораторията за
изследване за шап;
- писмо отговор от лабораторията за извършеното изследване за шап;
- екземпляр от документа за вдигане на забраната и разрешение за ползване на
отстреляния дивеч – акт за експертиза БАБХ № 58.
2. Посочената в т.1 документация се води и съхранява от официалния
ветеринарен лекар отговорен за здравеопазване на животните в общините попадащи в
зоната на “Санитарния кордон” посочен в приложението на Решение 2011/493.
3. Посочената документация се води за всички ловни дружинки, ловни полета
отдадени на концесия и ловни полета стопанисвани от държавни лесничейства.

