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ЗА1`]СаВЕД  

На  аснавание  чл . 44, ал . 2 ат  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  
администрация , ч7. 128 от  Закона  за  ветеринарномедицинската  дейност  , Заповед  №  РД09- 
647/16.07.2018 г . на  Министъра  на  земеделието , храните  и  горите , за  предприемане  на  
nревантивни  мерки  на  територията  на  цялата  страна  и  във  връзка  с  възникнали  огнища  на  
особено  опасни  болести  по  животните  инфлуенца  (iрип ) по  птиците  и  Чума  по  дребните  
преживни  в  област  Бурrас  и  област  Ямбол  , както  и  услохснената  епизоотична  обстановка  по  
отношение  на  болестта  r';фриканска  чума  по  свинете  на  територияrа  на  съседна  държава  и  
Решение  на  Обпастнаrа  еизизоотична  камисих  сзбективирано  в  IIротокол  No РД-18- 
102/18.07.2018 г . 

НАРЕЖДАМ : 

1. Собственицнте  н  а  свиневъдни  обекти  да  засилят  мерките  за  биосигурност  и  да  
сиrнализират  незабавна  при  всеки  случайг  на  съмиителни  признаци  при  свинете ; 

2. Стриктно  да  се  спазва  забраната  за  отглежцане  на  свине  на  депа  за  отпадъци , 

изхранването  на  свине  с  отnадъци  от  депата  за  отпадъци  и  изхранване  с  кухненски  
отпа ,дъци ; 

3. Да  не  се  допуска  търговия  на  свине  на  нере rламентираии  места ; 
4. Отглеждането  на  свине  да  се  извършва  само  в  затворени  помещения  при  

асиrурена  биосигурнос r, 

Органите  на  МВР  да  следят  за  нерегламентирано  движение  и  гьрговия  с  месо  

Настояшата  заповед  да  се  стзеде  до  знаниета  на  всички  членове  на  комисията  за  сведение  и  
изпълнение , до  всички  iгметове  икметски  намеетници  на  населените  места  на  територията  на  
община  К,ячериново  и  вси =пси  заинтересовани  лица . . 
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