РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д
№
гр . София,......2019 г.
На основание чл. 47, ал. 1, ал. 2, ад. 6, чл. 50, ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т. 1, 2, 7, 8], 9,12 и 13
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 23 от
14.12.2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по
животните /обн. в ДВ. бр. б от 20,01.2006 г./, чл. 14 от Наредба № 102 от 21.0j8.2006 г. за
профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума п© свинете и
за условията и реда за прилагането им /обн. в ДВ. бр. 83 от 13.10.2006 г./ и във връзка с
констатирани положителни резултати за болестта Африканска чума по свинете при
диви свине на територията на област Ловеч и на територията на област Бургас съгласно
лабораторни резултати от Изпитвателна лаборатория “Екзотични и особено опасни
инфекции”, Национална референтна лаборатория “Класическа и Африканска чума по
свинете и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ, гр. София с протоколи от изпитване с
изх. № ДДД 02-3291 и № ДЦД 02-3292 от 20.09.2019 г.

НАРЕЖДАМ:

I.
Обявявам първично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви
свине, както следва:
1. на територията на обл. Ловеч, с географски координати: N 42,973822
Е 24.869052;
2. на територията на обл. Бургас, с географски координати: N 42.099466
Е 27.862175:
II.
Определям инфектирана зона в размер на 200 км2 около констатираните случаи
по т. I.
III.
Движението на свине от населените места в област Ловеч и област Бургас да се
осъществява съгласно Заповед № РД 11-1469/26,07,2019 г.
IV.
Настоящата заповед да се изпрати на директора на Изпълнителна агенция по
горите, с оглед опрделяне на територията попадаща в инфектираната зона и за
предприемане мерки, съгласно „Указания“, утвърдени със Заповед № РД 4848/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
V.
Забранявам достъпа в ловностопанските територии, определени от
Изпълнителна агенция по горите в приложение към настоящата заповед на лица, които
нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и
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ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете, с изключение на тези по т. III.
от Заповед № РД 48-48 от 31.07,2019 г, на министъра на земеделието, храните и горите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник
изпълнителен директор на Б А Е Х за дейността на д и р екц и я „Здравеопазване и хуманно

отношение към животните и контрол на фуражите“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния директор! на главна
дирекция „Верификация на официалния контрол“ при ЦУ на БАЕХ, директора на
дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на
фуражите“ при ЦУ на БАБХ, директора на дирекция „Финансово-стопанска дейност'
нри ЦУ на БАБХ, директорите на Областните дирекции по безопасност на храните, за
сведение и изпълнение.
Директорът на ОДБХ да доведе настоящата заповед до знанието на
собствениците на свине и ловците, областните управители и кметовете на населените
места за сведение и изпълнение.
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с. Бродилово

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бродилово,
обособено със заповед № РД 11-1920/20.09.2019 г. на БАБХ
ДП
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп
ю идп

РДГ
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас
РДГ Бургас

Поделение
ДГС Кости
ДГС Кости
ДГС Кости
ДГС Царево
ДГС Царево
ДГС Царево
ДГС Царево
ДГС Царево
ДГС Царево
ДГС Царево

Държавни ЛСР РДГ/Сдружение
Държавни ЛСР РДГ Бургас
Държавни ЛСР РДГ Бургас
СЛР Сокол - 2001 - М. Търново
Държавни ЛСР РДГ Бургас
Държавни ЛСР РДГ Бургас
Държавни ЛСР РДГ Бургас
СЛР Папия
СЛР Папия
СЛР Папия
СЛР Папия

страница 1от1

Име на ЛСР
ДУ Сърпия- Кшитоплото
ДУ Сърпия-Джамиевци
ПЛСР Кости
ДУ Балиево
ДУ Дренчето
ДУ Миширай
ПЛСР Ахтопол
ПЛСР Бродилово
ПЛСР Изгрев
ПЛСР Царево

с. Дебнево

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Дебнево, обособено със
заповед № РД 11-1920/20.09.2019 г. на БАБХ
ДП
сзд п
сзд п
сзд п
сцдп
сцдп
сцдп
сцдп
сзд п

РдГ
РдГ
РдГ
РдГ
РдГ
РдГ
РдГ
РдГ

РДГ
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Ловеч

Поделение
д Г с Троян
д Г с Троян
д Г с Троян
д Г с севлиево
д Г с севлиево
д Г с севлиево
д Г с севлиево
д Г с Ловеч

Държавни ЛСР РДГ/Сдружение
ЛРд Троян
ЛРд Троян
ЛРд Троян
сЛ Р д сокол - гр. севлиево
сЛ Р д сокол - гр. севлиево
сЛ Р д сокол - гр. севлиево
сЛ Р д сокол - гр. севлиево
ЛРд Ловеч

страница 1от1

пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР
пЛ сР

Име на ЛСР
Врабево
Гумощник
дебнево
Бериево
Градница
дамяново
Млечево
стефаново

