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З А П О В Е Д 
№ ОК-04-03-188 

Смолян, 17.07.2018 г. 
 
 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка със Заповед № 
РД09-647/16.07.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 

 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 
 
I. Привеждам в състояние на повишена епизоотична готовност областната и 

общинските епизоотични комисии на територията на област Смолян. 

II. Във връзка с възникнали огнища на особено опасни заразни болести по 
животните, определени в Заповед № РД 09-641 от 06.07.2006 г. на министъра на 
земеделието и горите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – 
Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни в област Бургас и 
област Ямбол и с цел недопускане разпространение на болестите, както и усложнената 
епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете на 
територията на съседни държави членки и трети страни, и опасност от проникването й на 
територията на Република България и област Смолян да се предприемат следните 
превантивни мерки на територията на област Смолян: 

1. Предотвратяване въвеждането на територията на област Смолян на предназначено 
за лична консумация свинско месо, суровини и храни, съдържащи в състава си свинско 
месо от държави, в които има установени огнища на болестта Африканска чума по свинете. 

2. Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, Областна дирекция на 
МВР – Смолян, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян и Митническо  бюро – 
Смолян към Митница Пловдив в рамките на своята компетентност, да извършват проверка 
на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на област 
Смолян за нарушение на мярката по т. 1. Откритите суровини и храни да се изземват и 
предават за унищожаване съгласно нормативните изисквания. 

3. Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян да 
организира извършването на дезинфекция на влизащите в областта транспортни средства от 
ГКПП – Златоград. 

4. Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства превозващи дивеч, 
живи животни, птици  фуражи. При проверките да се изискват документите, съпровождащи 
пратката и да се следи за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните 
по време на транспортиране и на фуражните забрани, определени в правото на ЕС. 

5. При установяване или получаване на сигнали за умрели животни и птици (диви и 
домашни) да бъде уведомена Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 
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6.  В случаи на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи 
животни и птици или суровини и храни от животински произход на територията на област 
Смолян, да бъде уведомявана Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 
 7. В зоните на установени заразни болести по т. II., органите на МВР да оказват 
съдействие на служителите на ОДБХ – Смолян по изпълнение на мерките, разпоредени със 
заповеди на изпълнителния директор на БАБХ. 
 III. При изпълнение на мерките по т. II., органите на МВР да оказват съдействие на 
служителите на ОДБХ – Смолян. 

 

 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на Постоянната областна 
епизоотична комисия, кметовете на общини в област Смолян, които да я сведат до знанието 
на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на Митническо бюро – 
Смолян, директора на Регионална дирекция по горите – Смолян да я доведе до знанието на 
всички ловни сдружения в областта, за сведение и изпълнение.  

 
Контрола по изпълнението на заповедта запазвам за себе си. 

  
 
 

 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/ 
Областен управител 

 
 

 
 

 
 


