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З А П О В Е Д 
№ ОК-04-03-219 

Смолян, 16.07.2019 г. 
 
 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка със Заповед № РД 
09-678/11.07.2019 г. и писмо изх. № 91-684/12.07.2019 г. на Министъра на земеделието, 
храните и горите предвид създалата се тежка епизоотична обстановка относно появата и 
разпространението на болестта „Африканска чума по свинете“ 

 
 

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

общинските епизоотични комисии на територията на област Смолян. 

II. Провеждане на заседания на областната и общинските епизоотични комисии за 
незабавно набелязване на дейности и мерки, съгласно правото на Европейския съюз и 
националното законодателство, за превенция и контрол на възникването и 
разпространението на болестта „Африканска чума по свинете“ (АЧС) на територията на 
област Смолян. 

III. В заседанията на епизоотичните комисии да бъдат включени и представители на 
Областно пътно управление – Смолян и на областната колегия на Българския ветеринарен 
съюз, които в границите на своите правомощия и дейност, да вземат участие при 
изпълнението на набелязаните дейности и мерки по т. II. 

IV. Незабавно да се предприемат следните превантивни мерки: 
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 АЧС. 

2. Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, Областна дирекция на 
МВР – Смолян, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян и Митническо  бюро – 
Смолян към Териториална дирекция Тракийска, 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. IV.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 и фуражи. При проверките да се изискват документите, 
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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 диви или домашни свине 
да бъде уведомена Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 

6. В случаи на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи 
животни или суровини и храни от животински произход на територията на област Смолян, 
да бъде уведомявана Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 

V. В зависимост от епизоотичната обстановка в област Смолян, своевременно да се 
сезира министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на чл. 54, ал. 1 от Закона за 
лова и опазването на дивеча, при необходимост от ограничаване или забрана на лова на дива 
свиня, като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването.  

VI. Директорите на Регионална дирекция по горите – Смолян, Областна дирекция по 
безопасност на храните – Смолян и ЮЦДП – Смолян: 

1. Да организират и координират стриктното изпълнение на Заповед № РД 48-
85/29.10.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на санитарен 
отстрел на дива свиня, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на АЧС. 

2. Да организират, координират и контролират стриктното прилагане на одобрената 
от министъра на земеделието, храните и горите Инструкция № РД-04-1/19.04.2019 г. за 
прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС 
(Инструкцията). 

3. При необходимост от изменение на Инструкцията по т. VI.2 своевременно да се 
сезира МЗХГ. 

4. Да предприемат необходимите действия за ограничаване на дейностите в 
застрашени и инфектирани райони и за засилване, и стриктно спазване на мерките за 
биосигурност при извършване на дърводобив. 

VII. Засилване на координацията между всички структури в област Смолян по 
отношение на прилагане на мерки за контрол и превенция на заболяването АЧС, като се 
предприемат следните действия: 

1. В зависимост от епизоотичната обстановка в страната и област Смолян 
регулярно провеждане на заседания на областната и общинските епизоотични комисии. 

2. Използване на всички информационни канали за провеждане на кампания сред 
населението за рисковете от разпространение на заболяването и мерките за контрол и 
превенция. 

3. Осигуряване на съдействие от Националното сдружение на общините при 
необходимост от предприемане на действия от страна на местната власт, в случай на 
избухване на огнище на АЧС. 

VIII. Кметовете на общини в област Смолян да определят местата за загробване на 
принудително убитите животни, засегнати от заболяването и контаминирания материал, 
съгласно изискванията на Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за 
обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 
специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

IX. Съответните органи съвместно с Областно пътно управление – Смолян да 
организират почистването на пътните отбивки, паркинги и на местата за почивка на 
пътуващите. В населените места следва кметовете да определят местата за транспортиране, 
съхранение и обезвреждане на отпадъците. Определените места от кметовете да бъдат 
предварително съгласувани с Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. След 
почистване на местата е необходимо да се извърши дезинфекция с препарат „Виркон – S“. 
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X. На ГКПП „Златоград“ да се осъществява ежедневен мониторинг и стриктен 
контрол на преминаващите лица, с цел предотвратяване въвеждането на територията на 
Република България за лична консумация на свинско месо, суровини и храни, съдържащи в 
състава си свинско месо от държави, в които има установени огнища на болестта АЧС. 

XI. Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян да оказва логистично съдействие на 
кметовете и Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян при организирането на 
инвентаризацията на животните, отглеждани във ферми за лична консумация от тип „Заден 
двор“ извън зоните. 

XII. По време на провеждането на Събора за народното творчество и животновъдство 
„Рожен – 2019 г.“ организаторите да се съобразят с въведените мерки за предотвратяване 
възникване на заболяването на територията на област Смолян. След приключването на 
събора да се извърши почистване на целия район от отпадъци и транспортирането и 
обезвреждането им, с цел да се предотврати риска от проникване на причинителя на АЧС 
чрез свинско месо и продукти от свинско месо с личния багаж на участниците и гостите и 
хранителните отпадъци от същите. 

 
 

 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, директора на Областно пътно управление 
– Смолян, председателя на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз, началника 
на Митническо бюро – Смолян, организаторите на Събора за народното творчество и 
животновъдство „Рожен – 2019 г.“, директора на Регионална дирекция по горите – Смолян да 
я доведе до знанието на всички ловни сдружения в областта, за сведение и изпълнение.  

 
Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си. 

  
 
 

 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ  /П/ 
Областен управител 

 

 
 
 


