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З А П О В Е Д 
 

№ ОКД-11-02-4 

Добрич, 23.07.2019 г. 

 

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Република България по отношение 

на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), протокол от заседание на Областна 

епизоотична комисия проведено на 23.07.2019 г. назначена със Заповед № окд-11-02-

2/23.07.2019 г. на Областен управител на област Добрич, чл. 113 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
 

I. Осемте общински администрации, намиращи се на територията на област 

Добрич да организират ежеседмично свикването на заседания на общинските епизоотични 

комисии. 

На същите да присъстват съответните председатели на Ловно-рибарските 

сдружения (ЛРС) на територията на областта, кметовете и кметските наместници и 

представители на животновъдите. 

II. Кметовете/кметските наместници, представители на Областна дирекция 

по безопасност на храните – Добрич (ОДБХ), Областна администрация Добрич, Общински 

служби „Земеделие“ и Ловно-рибарските сдружения да проведат информационни кампании до 

31.07.2019 г. по населени места с цел информиране на населението отглеждащо свине в 

стопанства тип „заден двор“ и ловните дружинки за предприемане на мерки и завишаване на 

контрола във връзка с усложнената епизоотична обстановка. Да бъдат използвани всички 

възможни канали за комуникация и достъп до населението за разпространение на информация 

свързана с болестта АЧС: социални мрежи, срещи, брошури, листовки, публикации в 

печатните и електронни медии и др. 

III. Да бъде намалена популацията на дивите свине чрез постоянен 

индивидуален лов, без групов лов на гонка, както следва: в района на „горещи точки“ , в 10 км 

зона, около установените огнища на АЧС трябва да се сведе популацията до абсолютния 

минимум 0,3 на кв. км., като мерките да се изпълнят от ловните сдружения, наемателите на 

дивечовъдни участъци, служители на ДП и ИАГ. 
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IV. Да бъде подготвена и актуализирана непрекъснато от ОДБХ – Добрич 

карта на рисковите райони на територията на област Добрич във връзка с болестта АЧС, за 

запознаване на всички заинтересовани страни с потенциалните опасности от разпространение 

на заболяването. 

V. Всяка една община/кметство да определи място за евентуално 

обезвреждане, чрез загробване на трупове. 

VI. Незабавно информиране на ОДБХ- Добрич, националната система 112, 

официалните ветеринарни лекари /ОВЛ/ на съответните общини, при констатиране на смърт 

на дива или домашна свиня, както и при забелязване на необичайни клинични признаци. 

VII. Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич и органите на 

МВР – Добрич да засилят контрола по републиканската пътна мрежа и да не се допуска 

търговията и придвижването на свине от нерегламентирани търговци, без придружителни 

документи, доказващи произхода и здравния им статус. 

VIII. Кметовете на общини и ОПУ – Добрич да създадат организация за 

почистване и обезвреждане на битови отпадъци в обществени паркинги, намиращи се в 

близост до пътища от републиканската пътна мрежа. 

IX. Директора на ОДБХ – Добрич да прилага стриктно мерките по 

отношение на фуражите и дезинфекцията на транспортните средства и помещенията описани 

в Заповед № РД-11-1264/03.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на 

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). 

X. Ловно-рибарските сдружения да организират обучения с участието на 

съответната ОДБХ/БАБХ на ловните дружинки във връзка с мерките за борба с болестта АЧС 

и да ги информират за необходимостта от незабавно предаване на пробите от отстреляни диви 

свине за изследване от акредитирана лаборатория. 

XI. Граничните пунктове с Република Румъния, пристанището в град  Балчик 

да осъществяват засилен контрол на личния багаж на пътниците, идващи от държави, в които 

е установена АЧС (Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Беларус, Русия, Румъния), за 

наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка. 

Задължително да се извършва проверка на кемпери и каравани. 

XII. Областна дирекция „Земеделие“ да оказва логистично съдействие на 

кметовете и ОДБХ – Добрич при организиране на инвентаризация на животните, отглеждани 

във ферми за лична консумация в тип „заден двор“. 

XIII. На всички места: аварийни площадки, площадки за отдих, пътни отбивки, 

паркинги да бъдат поставени знаци/табели на различни езици, които да оказват мястото за 

изхвърляне на хранителни отпадъци. 

XIV. Сметосъбирането, почистването, дезинфекцията на местата за 

сметосъбиране и използваната техника и транспортирането на отпадъците до най-близкото 

Депо за отпадъци да се осъществява минимум 2 пъти седмично. 

XV. Обезвреждането на отпадъците от аварийните площадки, площадки за 

отдих, канавки и канали за отводняване на пътищата, обществени паркинги е загробване след 

извършена дезинфекция с препарат „Виркон – S“ съгласно указанията на фирмата 

производител, на дълбочина 3 метра В Депата за отпадъци. 

XVI. Ловните стопанства да извършват ежеседмичен обход на горите, за които 

отговарят, като ежеседмично /петък до 12:00 часа/ да изпращат справка в Областна 

администрация Добрич за обходения терен. 

XVII. Представителите на промишлените свинеферми да предоставят 

информацияза точния брой отглеждани свине в Областна администрация Добрич, ОДБХ – 

Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ Добрич всеки петък до 12:00 часа. 

XVIII. ОДБХ – Добрич ежеседмично да изпраща отчет до Областния управител 

на област Добрич с информация за актуалната епизоотична обстановка в областта и 

предприети мерки за недопускане разпространението на заболяването. 

XIX. Осемте общински администрации да представят доклади от обсъдените и 

предприети мерки от заседанията на епизоотичните комисии, всеки петък до 12:00 часа в 
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Областна администрация Добрич на следния електронен адрес: 

governor@dobrich.government.bg. 

 

Настоящата  Заповед да се изпрати на членовете на Областна епизоотична комисия, 

Областно пътно управление – Добрич, сдружение  „Ловно – рибарско дружество” – Добрич, 

Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, ОДБХ – Добрич, Областна 

дирекция „Земеделие“ Добрич, кметовете на общините в област Добрич и други 

заинтересовани лица за изпълнение на мерките. 

 

При необходимост органите на МВР да съдействат на компетентните институции при 

изпълнение на служебните им задължения. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Живко Желязков, заместник 

областен управител на област Добрич и заместник председател на Областна епизоотична 

комисия. 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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