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На основание чл.47, ал.1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, Регламент 1266/2007/fEC и Раздел IV : от Наредба № 19 от 14.12.2005 г. за
профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език но преживните
животни, във връзка с констатирани огнища иа болестта син език и
неблагоприятната епизоотична обстановка в страната;

НАРЕЖДАМ:
I. Определям ограничителна зона около констатираните огнища на болестта син
език, която включва всички населени места на територията на Република
България.
II. Налагам следните мерки в населените места с констатирани огнища на болестта
син език:
1. Принудително убиване по хуманен! начин само на овцете, със силно
влошено общо състояние, неблагоприятна прогноза в следствие на
заразяване с вируса на болестга сиЦ език;
2. Обезвреждане труповете на убитите и умрелите животни в екарисаж;
j . Собствениците на убитите животни по т. Н, т. 1 и умрелите в резултат
на заболяване от сий език, да бъдат обезщетени съгласно чл. 141 - 148 от
ЗВД и Наредбата зе> условията и реда за разходване на средствата за
покриване на разходите, свързани dепизоотичните рискове /ДВ бр.62 от
01.08.2006 г./
4. В И ИС на БАБХ Вет Ис да се въведат всички умрели или
принудително убити животни от болестга син език;
5. Извършване епизоотично проучване в селищата с констатирано
заболяване, 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;
6. Обработка на животните с инсектициди и ветеринарномедицински
препарати (ВМП) в засегнатите стада при спазване на карентните
срокове за месо и мляко;
7. Животните третирани
с
инсектицидни
ветеринарномедицински
препарати не се колят да изтичането на каретните срокове на
третирани
с
от
животни
препаратите.
Млякото
добито,
в
хранителната
не
се
допуска
ветеринарномедицжкски препарати
верига.
8. Извършване на дезинсекция в и около заразените животновъдни
обекти, торища и места за водопой;
9. Свикване на Регионални кризисни щабове, съгласно Оперативен план
за ликвидиране на особено актуални заразни болести но животните в
Република България, одобрен като Приложение към Заповед № РД 11754/20.07.2009 г. на НВМС.

III. Директорите На ОДБХ да организирай прилагането на следните мерки в
рестриктивната зона по т. I:
1. Извършване на преброяване и регистрация на едрите и дреоните
преживни
животни,
отглеждани в селищата,
разположени
в
рестриктивната зона по т. I;
2. Извършване
на клинични прегледи на преживни животни при
получаване на сигнал за съмнение за болестта син език, резултатите от
които да се документират;
3. Вземане и изпращане на кръвни роби за серологично изследване от
едри преживни животни, отгле ждаии в селищата, посочени в
ревизираната програма за надзор и ерадикация на болестта сия език за
2014 година, както |и от такива, показали клиника на болестта;
4. От дребни преживни животни, показали клинични признаци на
заболяването син език да се взем ат двойни проби: проба цяла кръв
(вакуумконтейнер ic ЕДТА) за вирусологиино изследване и кръвна
проба за серологично изследване;
Пробите! по т. III т. 3 и т. 4 Ш се изпращат до НДНИВМИ изпитвателна лаборатория "Екзот^ чни и особено опасни инфекции",
придружени с писмо по образец ЗХОЖ — 180 — електронен вид, издаван
от И ИС на БАБХ Вет Ис и писмо образец ЗХОЖ 28;
-6. Забрана за предвижването на възприемчиви за син език преживни
животни;
7. Изключението от забраната по т.6 qe отнася за животни, предназначени
за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и
обработка с инсектицидни препарати без карентен срок и не показали
клинични признаци на болестта син език в деня на транспортирането
им. Във ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на
животните за клане да се вписва инсектицидния препарат, с който са
обработени
животните,
име на препарата, дата
и час
на
третирането.Животните да се придвижват за клане в светлите части на
деня.
Клането на животните, произхождащи от места в радиус от 20 км от
населени места с констатирани огнища да се извършва само в кланици,
разположени на територията на същата област или съседна такава в
която има констатирано заболяване^
Клането на животните, произхождали от места в радиус над 20 км от
населени места с констатирани огнища да се извършва само в кланици,
разположени на територията на области с констатирано заболяване.
8. Да се извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед,
съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 854/2004 в най- близките
месодобивни предприятия;
9. В случай на съмнение или установяване на признаци на заболяването
при предкланичен и следкланичен преглед, да се предприемат мерки,
съгласно T.V11 "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
11-754/20.07.2009 на И ВМС.;
10. Забрана на пашата на всички възприемчиви животни, в часовете с
активен летеж на куликоиди от 19.00ч. до 08.00 ч,;
11. Забрана за провеждането на пазари, тържища и изложби на едри и
дребни преживни животни на територията на Република България;

12. Временно спиране дейността на депата и събирателните центрове за
едри и дребни преживни животни"!
13. Съвместен контрол с органите на Министерство на вътрешните работи
за спазване на забраните по т. Ill, tlq, т.Ю. т.11 и г. 12.
-^р-14. Незабавно свикваме на областните и общинските епизоотичните
комисии, които да ;набележат конкретни мерки за предотвратяване на
проникването и разпространениеЦ> 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 №РД 1 1-7^4/20.07.2009 на НВМС:
| ^ 5 ^ И з в ъ р ш в а н е на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане па
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 более гта.
16. Уведомяване на собствениците на пчелини преди извършване на
дейностите по т. 111 т. 15 с цел предпазване на пчелите от отравяне с
препарати, използвани за дезинсекция.
17. Собствениците на животновъдни обекти на територията на страната, в
които се отглеждат едри и дребни преживни животни да не закупуват
преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и
непридружени с ветеринарно-медииински свидетелства. Да извършват
периодична обработка на животните с ветеринарномедицински
препарати с инсектицидно и/или репелентно действие.
18. Продължаване сбора на куликоиди съгласно писмо с изх. № 2966ЗЖКФ от 03.06.2014 год. от ЦУ на БАБХ
19. 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.
20. Представяне ежеседмично (всеки петък до 15.00 ч.) в дирекция
ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ доклади по образец за изпълнението на
мерките, посочени в тази заповед.
j
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Радослав
Карабаджаков - Заместник изпълнителен директор на БАБХ.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на д-р Радослав Карабаджаков,
д-р Николай Лилов директор на Главна дирекцця "Координация и контрол" при ЦУ
на БАБХ, д-р ПенчО Каменов {директор на дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ,
д-р Любомир Кулински - директор на дирекция КХГК при ЦУ на БАБХ и
директорите на областните дирекции по безопасност, на> храните в Република
България за сведение и изпълнение.
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