РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-112
Ловеч, 21.09.2018 г.
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на
болестта Африканска чума по свинете (АЧС), протокол от заседание на Областна
епизоотична комисия проведено на 18.09.2018 г. съгласно Заповед № РД-07-87/11.07.2018 г.
на Областен управител на област Ловеч, Заповед № РД-07-94/24.07.2018 г. на Областен
управител на област Ловеч, чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на
основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ:
1. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охрана и
биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на
влизащите и излизащи транспортни средства. Същите да осъществяват актуализация на
наличните животни в регистъра на обекта и ВетИС на Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ).
2. Да не се закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани
животни и животни без придружителни документи (ветеринарно медицински свидетелства)
доказващи произхода и здравния им статус.
3. Кметовете/кметските наместници на населените места в област Ловеч съвместно с
органите на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Ловеч да извършат инвентаризация и преброяване на свинете отглеждани в личните
стопанства/стопанства „заден двор“ и да предоставят за това информация в Областна
администрация Ловеч и ОДБХ Ловеч.
4. Кметовете/кметските наместници заедно с представители на ОДБХ Ловеч да
организират информационна кампания в населените места, за запознаване с болестта АЧС,
задълженията на стопаните, отглеждащи свине в личните стопанства/стопанства „заден
двор“ и препоръките към тях.
5. Свинете да се изхранват само с фуражи преминали обработки, гарантиращи
унищожаването на вируса на АЧС.
6. Забранява се свободното отглеждане и пашуване на свине.
7. Собственици, отглеждащи свине, които забележат симптоми на заболяване
незабавно да уведомят ветеринарен лекар и компетентните институции.
8. Регистрираните ветеринарни лекари, осъществявайки лечебна дейност в
населените места, стриктно да следят за признаци на АЧС при животните, своевременно да
информират официалните ветеринарни лекари при ОДБХ-Ловеч за всеки възникнал
съмнителен за АЧС случай и да предприемат необходимите действия за предотвратяване
разпространението на заболяването.
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9. Служителите на държавните горски и ловни стопанства и представителите на
Българския ловно-рибарски съюз да подават информация до общинските ветеринарни
служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите
към АЧС диви свине. От всяко намерено умряло или отстреляно прасе да се вземат проби за
изследване за Класическа чума по свинете (КЧС) и Африканска чума по свинете (АЧС). При
промени в органите на отстреляните животни, характерни за гореспоменатите заболявания,
незабавно да уведомят ОДБХ-Ловеч.
10. При необходимост органите на МВР да съдействат на компетентните институции
при изпълнение на служебните им задължения.
Настоящата заповед да се изпрати на членовете на Областната епизоотична комисия,
кметовете на общините в област Ловеч, директора на ОД на МВР и директора на Областната
дирекция по безопасност на храните (ОБДХ)-Ловеч за изпълнение на мерките в срок до
12.10.2018 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Илиян Тодоров, заместник областен
управител на област Ловеч и председател на Областна епизоотична комисия.
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