РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ОКД-14-02-1
Добрич 27.07.2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 50, ал. 1, чл. 64, ал. 2, т. 2
и т. 4, във връзка с чл. 48, ал. 3 т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия и Заповеди
№ОКД-11-02-1/27.03.2019 г., №ОКД-11-02-2/05.07.2019 г., №ОКД-11-02-3/09.07.2019 г.,
№ОКД-11-02-4/23.07.2019 г. и №ОКД-11-02-5/26.07.2019 г. на областния управител на
област Добрич, създалата се обстановка в Република България на повишена епизоотична
опасност от болестта Африканска чума по свинете (АЧС), регистрираните множество случаи
в Република Румъния, с цел ограничаване и ликвидиране на АЧС и постигане на пълна
координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията при възникване на огнища
на болестта,
НАРЕЖДАМ:
1. ОБЯВЯВАМ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на област Добрич,
поради повишена опасност от възникване на огнища на АЧС и нанасяне на значителни вреди
на имуществото на хората и икономиката в региона.
2. НАЧАЛО – 27.07.2019 г. и КРАЙ – 03.08.2019 г., съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), като при необходимост срокът ще се удължи след
съгласуване с Министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 51., ал. 2, т. 2 от ЗЗБ.
3. ВЪВЕЖДАМ в изпълнение Областния план за защита при бедствия.
4. ОПРЕДЕЛЯМ, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 13 от ЗЗБ, за ръководител на операциите
за постигане на целта на настоящата заповед – Директора на ОДБХ Добрич.
5. ОПРЕДЕЛЯМ органите, отговарящи за прилагането на мерките, както следва:
5.1. Органите на ОДБХ Добрич, които да организират цялостната дейност по
координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, с цел да не се допусне
възникването и разпространяването на болестта АЧС на територията на област Добрич.
5.2. ОД на МВР Добрич:
- да засили контрола по пътната мрежа на територията на цялата област;
- да подпомага служителите на ОДБХ Добрич при изпълнение на задълженията им
произтичащи от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), както и с информация за
наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в област Добрич;

- да следи стриктно, извършва контрол за нерегламентиран превоз на животни без
придружителни документи, доказващи произхода им и здравния им статус.
5.3. Органите на РД ПБЗН Добрич да оказва съдействие за евтаназиране на свине в
огнища, в случай на констатиран случай на АЧС.
5.4. Органите на ТД „Национална сигурност“ Добрич да окажат необходимото
съдействие с цел избягване на опасност за икономическата и екологичната сигурност в
областта.
5.5. Органите на Областно пътно управление Добрич да почистват и дезинфекцират
бетонните контейнери по паркингите, както и отбивките по пътищата от Републиканската
пътна мрежа
5.6. Кметовете и кметските наместници на населените места в област Добрич да
определят места за загробване на животни в срок до 05.08.2019 г. и да оказват пълно
съдействие на гореизброените органи, съгласно действащата нормативна база.
6. ОБЯВЯВАМ гратисен период за стопаните, нерегламентирано отглеждащи свине в
така наречените „задни дворове“, съгласно ЗВД, да изколят същите и ги приберат за лична
консумация до 05.08.2019 г. След изтичане на гратисния период да се извършат по график
проверки във всички населени места на територията на областта и при установено животно
то да бъде умъртвено от служители на ОДБХ и загробено на определената площадка, а на
собственикът му да бъде наложена глоба, съгласно ЗВД.
7. ЗАБРАНЯВАМ достъпът до горите на хора, които събират трюфели, гъби, билки и
други горски продукти. Общинските кметове, както и горските и ловни стопанства да
упражняват контрол върху забраната.
8. При необходимост, в хода на провежданите действия да бъдат привлечени човешки
ресурси и техника от Военните формирования на Министерство на отбраната.
9. При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване
здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи.
Контрол по заповедта ще упражнявам лично.
Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Министъра на
вътрешните работи, Министъра на земеделието, храните и горите и на горепосочените
органи и институции за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Областна
администрация Добрич, както и да се разгласи чрез средствата за масова информация.
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