МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
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ЗАПОВЕД

гр. София..

J&H3L

На основание чл.47, ал.1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, Регламент 1266/2007/ЕС и Раздел IV от Наредба № 19 от 14.12.2005 г. за
профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните
животни, във връзка с констатирани огнища на болестта син език;
НАРЕЖДАМ:
J. Определям предпазна зона около констатираните огнища на болестта син
език с радиус 100 километра, която включва следните населени места, общини
и области:
Област
Кърджали
Хасково
_Cra£aJ3_aro£a_
Ямбол
Смолян
Пловдив
Варна
Бургас
Шумен
Търговище

Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички

Всички общини

Велико Търново

Всички общини

Габрово
Па-чагитжик

Всички общини
Всички обшини

Разград
Ловеч

Всички общини
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит

Плевен

Населено място

Община
общини
общини
общини
общини
общини
общини
общини
общини
общини

всички
ВСИЧКИ!

всички
всички

Тетевен
Троян

всички

Угърчин

всички

всички

Ябланица

Без С. Батулци и с. Дъбравата

Плевен
Пордим

всички
всички

Белене

всички

Долна Митрополия

е. Долна Митрополия, с. Горна
Митрополия, с. Победа, с.
Подем, с. Рибен, с. Комарево,
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Долни Дъбник

с. Тръстеник, с. Биволаре и е.
Божурище
всички

Искър

с. Писарево

Левски

всички

Никопол
Червен бряг
Благоевград

Сливен
Добрич

Якоруда
Благоевград
Белица
Разлог
Банско
Годе Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Всички общини
Добрич

Балчик

Тервел
Силистра

Дулово
Алфатар

Ситово
Тутракан

1 лгшиница

Русе

Русе
Сливо поле

София област

Вълчедръм
Антон
Долна баня
Етрополе

ВСИЧКИ
с. Радомирци, с. Ракита, с.
Телиш, с. Девенци и с. Рупци
всички
Без с. Клисура, с. Дренково, с.
Лисия и с. Логодаж
всички
всички
всички

Без с. Минково, с. Методиево,
с. Генерал Колево, с.
Овчарово, с. Добрево, с.
Сливйнци и с. Свобода
с. Кранево, с. Църква, с.
Оборище, с. Ляхово, ц.
Бобовец, с. Храброво и с,
Безводица
Без с. Коларци, с. Брестница и
с. Оногур
всички
с. Цар Асен, с. Чуковец, с.
АлеКово, с. Бистра, с.
Кутловица
с. И ри ик, с. Любен, с- Падина,
с. Босна
с. Царев дол, с. Преславци, с.
Белица, с. Бреница и с.
D арменци
Кеч г Пппмг> Ряхоио. с. Малък
Преславен, с. Коларово, с,
Дичево, с. Зафирово и с,
Богданци
Без с. Николово, с. Мартеи и с.
Сандрово
с. Кошарна, с. Юделник и с.
Стамболово
с. Бъзовец и с. Септемврийци
всички
всички
с. Рибарица, с. Ямна, с. Лопян,
с. Брусен, с. Малки Искър и с.
Оселна

Златица
Ихтиман
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Копривщица
Костенец
Пирдоп
Правец
Самоков
Челопеч
Чавдар
Бобошево

Кюстендил

Рила
Сапарева баня
Дупница
-

-

_

_

_

с. Джурово и с. Равнище
Без с. Ковачевцй, с. Ярлово и
с. Поповяне

всички
всички
с, Слатино, с. Усойка и с.
Бадино

всички
всички
с. Самораново, с. Бистрица, с.
Крайни дол и с. Джерман

и. Определям наблюдавана зона с радиус 50 километра, считано от външната
граница на предпазната зона л о т . I, която включва:
Област
Враца
София Област

София град
Перник
Кюстендил
Добрич
Силистра
Русе

Община
всички общини с изкл. на
Криводол и Козлодуй
Ботевград,
Правец,
Етрополе, Мирково, Горна
Малалина,
Елин
Пелин,
Костинброд,
Божурище,
Своге
всички
Всички с изкл. на Трън и
Брезник
всички
Балчик, Каварна,
Шабла,
Генерал Тошево, Крушаре
Силистра, Кайнарджа
Русе. Сливо поле

Ш. Налагам следните мерки в населените места с констатирани огнища на
болестта син език:
1. Принудително убиване по хуманен начин само на овцете, показали
клиника на заболяването син език, силно влошено общо състояние и
н е б и н т п пI и я т н я п1п п г н о• ч "я J'

2. Обезвреждане труповете ня убитите жинотни по т Ш т I в екарисаж 3. Собствениците на убитите животни по т. IJI, т.1 и умрелите в резултат
на заболяване от син език, да бъдат обезщетени съгласно чл. 141 - 148 от
ЗВД и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за
покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр.62 от
01.08.2006 г./;
4. Извършване епизоотично проучване съгласно изискванията, посочени в
чл. 7 на Наредба 19 от от 14.12.2005 г. и образец, посочен в т. XIII на
Практическото ръководство за борба с болестта син език по преживните
животни;
5. Извършване на дезинсекция в заразените животновъдни обекти, торища
и места за водопой;
6. Свикване на Регионални кризисни щабове, съгласно Оперативен план
за ликвидиране на особено актуални заразни болести по животните в
3

Република България, одобрен като Приложение към Заповед № РД 1 I754/20.07.2009 г. на НВМС.
IV. Директорите на ОДБХ да организират прилагането на следните мерки в
предпазната и надзорната зони по т. I и т. II:
1. Извършване на преброяване и регистрация на едрите и дребните
преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в зоните по т.
I и т. II;
2. Извършване на клинични прегледи през две седмици на овцете,
отглеждани в селищата, разположени в зоните по т. I и т. II, резултатите
от които да се документират;
3. Вземане и изпращане на кръвни проби за серологично изследване от
едри и дребни преживни животни, отглеждани в селищата,
разположени в зоните по т. 1 и т. II и определени на случен принцип от
ЦУ на БАБХ:
4. От овце, показали клинични признаци на заболяването син език да се
вземат двойни проби: проба цяла кръв (вакуумконтейнер с ЕДТА) за
вирусологично изследване и кръвна проба за серологично изследване;
5. Пробите по т. IV т. 3 и т, 4 следва да се изпращат до Н Д Н И В М И ,
придружени с писмо по образец ЗХОЖ - 180 - електронен вид, издаван
от ИИС на БАБХ Вет Ис и писмо образец З Х О Ж 28.
6. Забрана за предвижването на възприемчиви за син език преживни
животни, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в радиус от
20 км. от заразените животновъдни обекти и попадащите в зоната по т.1
с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен
клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Клането
следва да се извършва само в най-близката кланица на територията на
областта.
7. Клането на възприемчиви за син език преживни животни, отглеждани в
животновъдни обекти, разположени извън 20 км. зона от заразените
животновъдни обекти, и попадащи в зоната по т.1 се извършва след
извършен
клиничен
преглед, термометриране
и обработка
с
инсектициди. Клането да се извършва само в одобрени за целта
кланици, на територията на сто километровата предпазна зона.
8. Да се извършва стриктен предкланичен и еледкланичен преглед,
с ъ г л а с н о !!ЗИСКЕ21!!1ЯТ2

Р£ГЛ2"£ПТ

Дг"
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предприятия на територията на посочените в зоните по т !
9. В случай на съмнение или установяване на признаци на заболяването
при предкланичен и еледкланичен преглед, да се предприемат мерки,
съгласно T.VJJ "Стратегия за контрол на заболяването- Дейности в
кланица" от "Практическо ръководство за борба с болестта Син език по
преживните животни", одобрено като Приложение към Заповед №>РД
I I-754/20.07.2009 на НВМС.
10. Забрана на пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани в
селищата, попадащи в зоните по т. I в часовете с активен летеж на
куликоиди от 19.00ч. до 08.00 ч.
11. Забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни
преживни животни на територията на зоните по т. I и т. II.
12. Съвместен контрол с органите на Министерство на вътрешните работи
за спазване на забраните по т. IV, т.6, т. 10 и т. И .
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13. Незабавно свикване на областните и общинските епизоотичните
комисии (в общините посочени в т. ? и т. II), които да набележат
конкретни
мерки
за
предотвратяване
на
проникването
и
разпространението на болестта на територията на съответните области
и общини съгласно "Практическо ръководство за борба с болестта Син
език по преживните животни", одобрено като Приложение към Заповед
№ Р Д I 1-754/20.07.2009 на НВМС.
14. Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на
преживни животни, местата за съхранение торта и местата за водопои в
населените места, разположени в радиус от 20 км. от заразените
животновъдни обекти и попадащи в зоната по т.1 и в населените места
със съмнение за възникване на болестта.
i 5. Уведомяване на собствениците на пчелини преди извършване на
дейностите по т. IV т. 14 с цел предпазване на пчелите от отравяне с
препарати, използвани за дезинсекция.
16. Собствениците на животновъдни обекти на територията на зоните по т.
I. в които се отглеждат едри и дребни преживни животни д а не
закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход,
както и иепридружени с ветеринарно-медицински свидетелства. Да
извършват
периодична
обработка
на
животните
с
ветеринарномедицински препарати с репелентно действие.
17. Продължаване сбора на куликоиди съгласно писмо с изх, № 2966З Ж К Ф от 03.06.20J 4 год. от ЦУ на БАБХ
18. Уведомяване
незабавно дирекция
"Здравеопазване
и хуманно
отношение към животните и контрол на фуражите" при ЦУ на БАБХ
при констатиране на клинични признаци, характерни за болестта син
език.
19. Представяне ежеседмично (всеки петък до 15.00 ч.) в дирекция
З Х О Ж К Ф при ЦУ на БАБХ доклад по образец за изпълнението на
мерките, посочени в тази заповед.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
Карабаджаков - Заместник изпълнителен директор на БАБХ.

на

д-р

Радослав

Настоящата заповед да се доведе до знанието на д-р Радослав Карабаджаков,
д-р Николай Лилов директор на Главна дирекция "Координация и контрол" при (IV
на БАБХ, д-р Пенчо Каменов -директор на дирекция З Х и Ж К Ф при ЦУ на ЬАЬХ,
д-р Любомир Кудински - директор на дирекция КХГК при Ц"У на БАБХ и
директорите на о б л а с т н и т е ^ Щ к ^ и по безопасност на храните в Република
х
България за сведение и
'•
ПРОФ. ПЛАМЕН МО!
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