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16.10.2019 г.

X РД-16-370 / 16.10.2019

Зап. №

гр. Бургас  
 

На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 17 и т. 22 от 

Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите, във връзка  с обявен 

първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня на територията 

на община Сунгурларе, област Бургас, с географски координати: N 42.822637 E 26.673450, 

със Заповед № 11-2046/15.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и във връзка 

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

оглед необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и 

ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ - особено опасна 

заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
 

 

НАРЕЖДАМ: 
 
 

1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа и движението на физически лица и пътни превозни 

средства до горски територии в обхвата на община Сунгурларе, област Бургас, 

попадащи в подзона „А” на инфектираната зона около констатирания случай на АЧС, 

обособена със Заповед № 11-2046/15.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, 

подотдели 192:г, д, е, ж; 310:1, 2, а, б, в, г, д, е, н, о, п, съгласно горскостопански план на 

ТП „ДГС Карнобат” от 2013 г., определени като горски територии, попадащи в подзона 

„А”, съгласно Заповед № РД 11-2046/15.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, в 

приложение към писмо изх. № ИАГ-21979/15.10.2019 г. на Изпълнителния директор на 

ИАГ.  

            2. Срок на действие на заповедта – от 16.10.2019 г. до 15.11.2019 г. 

3. В тридневен срок  ТП „ДГС Карнобат” да обозначи на терен границите на 

подзона А, съгласно Указанията, утвърдени със Заповед № РД 48-61/01.20.2019 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите. 

4. ТП „ДГС Карнобат“ да уведоми за настоящата заповед СЛР „Хан Крум” гр. 

Сунгурларе, СЛР „Български ловец” гр. Сунгурларе и ползвателите на Дивечовъдни 

участъци, попадащи в инфектираните зони. 

5. Достъпът, престоят и преминаването в посочения район по т.1 от настоящата 

заповед се разрешават на МПС и служители на ИАГ София, РДГ Бургас, ЮИДП Сливен, 

ТП „ДГС Карнобат“, община Сунгурларе, РИОСВ Бургас, РС „ПБЗН” гр. Карнобат, РУП 

– Сунгурларе, ОД „Земеделие” гр. Бургас и ОДБХ гр. Бургас при и по повод изпълнение 

на служебните им задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и 

прилагането на мерките за ликвидиране на болестта, при спазване на мерките за 

биосигурност. 

6. В забранената територия 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 определени от БАБХ мерки за биосигурност, 

под контрола на  ТП „ДГС Карнобат“. 
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7. Достъпът, престоят и преминаването в горските територии, попадащи в подзони 

„Б” и „В” съгласно Заповед № РД 11-2046/15.10.2019 г. на Изпълнителния директор на 

БАБХ, определени в приложение към писмо с изх. № ИАГ-21979/15.10.2019 г. на 

Изпълнителния директор на ИАГ София – неразделна част от настоящата заповед, за 

извършването на горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, 

туризъм и други дейности да става само след осигуряване и при прилагане на съответните 

минимални мерки за биосигурност, съгласно т. III от „Указания”, утвърдени Заповед № 

РД 48–61/01.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 

8. ТП „ДГС Карнобат“ да уведоми незабавно населението в района за правилата за 

достъп в инфектираните подзони „Б” и „В” и за мерките, които трябва да се прилагат. 

9. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ София и 

РДГ Бургас, както и да се съобщи по реда на АПК на ЮИДП гр. Сливен, ТП „ДГС 

Карнобат“, Община Сунгурларе, РИОСВ Бургас, РС „ПБЗН” гр. Карнобат, РУП – 

Сунгурларе, Областна администрация гр. Бургас, ОДБХ гр. Бургас и ОД „Земеделие” гр. 

Бургас.  

10. Заповедта да се постави на информационното табло в административната сграда 

на РДГ Бургас, ТП „ДГС Карнобат, Община Сунгурларе и Областна администрация 

Бургас. 

11. 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 /АЧС/. 

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

защита на обществения интерес, в частност предприемане на спешни мерки за 

предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете 

/АЧС/. 

             13. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й, като обжалването не спира изпълнението и.  

              14. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Недко Недев – 

заместник – директор при РДГ Бургас. 

 

 
1 6 . 1 0 . 2 0 1 9  г .

X и н ж .  С т а н и м и р  Б о ж а н о в

и н ж .  С т а н и ми р  Бо ж а н о в

Д и р е к т о р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


