
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

     РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД 
 

Благоевград,  ул. “Васил Коритаров” № 2, п.код 2700, тел. централа 88 50 09, факс 88 50 04 

                                                       

                                                    З А П О В Е Д 

                                                

4.10.2019 г.

X РД05-201 / 04.10.2019

РЕГ.ИНДЕКС

Signed by: Sashko Yordanov Popov  

           На основание чл. 146, ал. 1 от Закона за горите, чл.5, ал. 1, т. 17 от Устройствен 

правилник на регионалните дирекции по горите и във връзка със Заповед № РД 11-1893 

от 16.09.2019 г. и Заповед № РД 11-1970/03.10.2019 г.на Изпълнителния директор на 

БАБХ, 

 

Н  А  Р  Е  Ж Д  А  М: 

 

  

1. ОГРАНИЧАВАМ  достъпа, като ЗАБРАНЯВАМ движението на физически  лица 

и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната 

зона около констатирания случай на Африканската чума по свинете (АЧС), 

обособена със Заповед № РД 11- 1893 от 16.09.2019 г. на Изпълнителния 

директор на БАБХ както следва: 

- в подзона „А“ с площ  3 км2 с център: N 41.5311 Е 23.38138, 

включително ГТ по отдели и подотдели съгласно приложението. 

- в подзона „Б“ с площ  25 км2, попадат Ловищата „Ласкарево“,  

„Мелник“,  и „ Г. Сушица“; 

- в подзона „В“ с площ  172 км2. 

     В определените подзони да се предприемат действия и лова да се извършва 

съгласно Заповед РД 48-61/01.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и 

горите и указанията към нея. 

2. Срок на действие на заповедта – от 04.10.2019 г. до 17.12.2019 г., по зони 

съгласно указанията в Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г.  

3. ТП „ДГС Сандански“ да поставят обозначителни табели, указващи забраната за 

достъп до инфектираната зона, съгласно изискванията на Заповед № РД 48-

61/01.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и указанията към нея. 

4. Достъпът, престоят и преминаването в посочените райони по т. 1 от настоящата 

заповед се разрешава на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на 

мерките за ликвидиране на болестта и на МПС и служители на ИАГ, РДГ – 

Благоевград, ЮЗДП гр. Благоевград, ТП „ДГС Сандански“, РИОСВ – Благоевград, РУ 

– Сандански, ОДБХ – Благоевград, РД „ПБЗН“ – Благоевград, РС „ПБЗН“ – Сандански 



по повод изпълнение на служебните им задължения, при спазване на мерките за 

биосигурност. 

5. В забранените територии по т.1 от настоящата заповед могат да се извършват 

неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането 

на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, по ред и условия, 

определени от областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ 

мерки за биосигурност, под контрол на ТП „ДГС Сандански“. 

 

6. Отменям Заповед № РД  05-174/17.09.2019 г. на директора на РДГ Благоевград. 

 

Мотиви: Във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска 

чума при диви свине на територията на общ. Сандански, област Благоевград  във връзка 

със Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и 

писмо с рег. индекс ИАГ – 20975/04.10.2019 г. на ИАГ, с оглед необходимостта от 

предприемане на спeшни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението 

на Африканската чума по свинете - особено опасна заразна болест по чл.47, ал.1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Настоящата заповед  да се публикува на интернет страницата на ИАГ, РДГ – 

Благоевград и да се уведоми ЮЗДП гр. Благоевград, ТП „ДГС Сандански“, РИОСВ – 

Благоевград, РУ – Сандански, ОДБХ – Благоевград, РД „ПБЗН“ – Благоевград, РС 

„ПБЗН“ - Сандански, Община Сандански и Областна администрация – Благоевград и да 

се сведе до знанието на лицата, стопанисващи дивеча. 

Заповета да се постави на информационото табло на РДГ – Благоевград, ТП 

„ДГС Сандански“ Община Сандански и областна администрация – Благоевград.   

Настоящата заповед се издава при условията на чл.34, ал.4 от АПК с цел защита 

на обществен интерес, в частност предприемане на спешни мерки за предотвратяване и 

ограничаване на разпространението на Африканската чума по свинете. 

На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, 

поради неотложност на мерките, с оглед предотвратяване и ограничаване на 

разпространението  на Африканска чума по свинете. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от 

съобщаването й чрез директора на РДГ - Благоевград пред по – горестоящия 

административен орган и по съдебен ред пред Административен съд в същия срок. 

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Георги Гогушев – 

заместник директор на РДГ – Благоевград. 

 

 

4.10.2019 г.

X инж. Сашко Попов

 ИНЖ. САШКО ПОПОВ

 ДИРЕКТОР РДГ

Signed by: Sashko Yordanov Popov  

ЙС/СА 


