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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед МеРД 10-30/06.03.2019г. на
Областен управител на област Бургас, съставен протокол от Общинска епизоотична комисия
Сунгурларе от 13.03.2019г. и констатирано огнище на болестта африканска чума при свинете в
кв. Повеляново, общ. Девня, обл. Варна и в землището на общ. Тервел , обл. Добрич

НАРЕЖДАМ:
1. Кметовете и кметските наместници по населени места да актуализират списъците на

собствениците и броя на отглежданите свине и да предоставят копие на официалните
ветеринарни лекари за Община Сунгурларе, в срок до 25.03.2019г.

2. Кметовете и кметски наместници по населени места съвместно с официалните
ветеринарни лекари да уведомят собствениците на животновъдни обекти, в които се
отглеждат свине(ако има такива), за разпространението на заболяването в областите
Варна, Силистра и Добрич, както и за клиничните признаци на същото.

3. Служителите на ОДБХ - Бургас да разпространя информационен лист за превантивни
мерки за недопускане на заболяването в община Сунгурларе.

4. Собствениците на свиневъдни обекти(ако има такива) от всички категории да засилят
мерките за биосигурност и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно
обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и официалният ветеринарен лекар,
за вземане на проби за вирусологично изследване АЧС.

5. Отглежданите свине да не се изхранват с кухненски отпадъци и отпадъци от деца за
отпадъци;

6. При отглеждане на свине за лични нужди да се ограничи достъпа на външни лица до
обекта, да се извършва дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи, с
гарантиран произход.

7. Собствениците на стада свине от източно балканска порода и нейните кръстоски да
спазват стриктно изискванията на Наредба 6/2О.03.2007г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски.
Забранявам транспортирането на живи диви свине в рамките на община Сунгурларе.

9. Да се вземат проби от всички отстреляни диви свине, които да се предоставят на ОДБХ-
Бургас за изследване в НДНИВМИ.

10. Да се обезвреждат незабавно труповете на немерени умрели диви свине и дезинфекция на
мястото, където е открит трупа и мястото на загробване, след вземане на проби за
лабораторно изследване за АЧС.

11. Всеки ловен участък/район по възможност да има хладилно съоръжение/помещение за
съхранение на индивидуално идентифицираните трупове на отстреляни диви свине, които
да се съхраняват до отрицателен лабораторен резултат.

12. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари при
контрол на движението на животни.
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» Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета на Община Сунгурларе Диана
Гурева, д-р Тоньо Иванов-Ветеринарен лекар към ОВС гр.Сунгурларе и РУП Сунгурларе .

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници, Общинска
ветеринарна служба гр. Сунгурларе ,РУП Сунгурларе, местния радиовъзел и вестник за сведение
и изпълнение.
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