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З А П О В Е Д  

№   ОКД-11-02-4 

Добрич, 15.11.2016 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с изпълнението 

на Заповед № РД 09-854/ от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, в която са 

набелязани мерки и действия, свързани с възникнали огнища на болестта африканска чума 

по свинете (АЧС) в Европа и Заповед № РД 11-2195/ от 10.11.2016 г. на Изпълнителния 

директор на Българската агенция по безопасност на храните, в която са набелязани мерки и 

действия, свързани с възникнали огнища на високо патогенната Инфлуенца по птиците в 

Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска, и заседание на постоянно действащата 

епизоотична комисия към Областния управител на област Добрич, проведено на 14.11.2016 

г., на което са набелязани превантивни мерки за недопускане разпространение на 

заболяванията на територията на област Добрич 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. В срок до 22.11.2016 г. осемте общински администрации, намиращи се на 

територията на област Добрич, да свикат общинските епизоотични комисии и да обсъдят 

предприемането на действия, свързани с изпълнението на предписанията, визирани в 

Заповед № РД 09-854/ от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните и Заповед № 

РД 11-2195/ от 10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните.  

II. С оглед на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестите 

е необходимо граничните полицейски управления, намиращи се на територията на област 

Добрич, да предприемат действия за извършване на контрол; 

III. В изпълнение на гореизложеното, е необходимо кметовете на осемте общини 

да уведомят писмено Областната епизоотична комисия, в срок до 28.11.2016 г. 

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на осемте общински 

администрации, намиращи се на територията на област Добрич, за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Добрич 
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