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ЗАПОВЕД

№ У7£

гр. Кубрат, $ / '  ‘ 2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.133,ал.1,т.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № ОКД-08-01/24.07.2014 г. на 

Областния управител на област Разград и Решение на ОбЕК относно възникнало заболяване Син 

език в някои райони на страната

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Кметовете на населени места да съдействат за изпълнение на мерките за профилактика и 

ограничаване на болестите по животните, като въведат забрана за пашата на преживни животни в 

часовете от 19,00 до 8,00 часа сутринта.

2. Кметовете да създадат необходимата организация за преброяване и регистриране на всички 

преживни животни в съответните населени места.Резултатите от преброяването да се представят 

в срок до 08.08.2014 г. на официалния ветеринарен лекар- д-р Нурай Мокан.

3. Кметовете на населени места да оказват съдействие на официалния ветеринарен лекар при 

извършване на клинични прегледи.

4. Собствениците на животни и кметовете незабавно да сигнализират и уведомят официалния 

ветеринарен лекар при наличие на болни или умрели животни.

5. Собствениците на животновъдни обекти да не закупуват преживни животни с неизвестен 

здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно медицински свидетелства. Да 

извършват периодична обработка на животните с ветеринарномедицински препарати с 

репелентно действие.

6. Извършване на клинични прегледи през две седмици на едрите и дребните преживни животни 

на територията на общината, резултатите от които да се документират.

7. Забранява се предвижването на възприемчиви на Син език преживни животни от определената 

предпазна зона, включваща населени места, посочени в т.1 от Заповед № РД11-1244 от 29.07.2014 

г. на Изпълнителния директор на БАБХ.



8 Забранява се провеждането на изложби, пазари, търговия с възприемчиви на Син език 
животни на територията на цялата община.

9. Кметовете на кметства и кметски наместници да уведомят търговците на животни за 
ограничителните мерки.

10. Кметовете на кметства и кметски наместници уведомят собствениците на животновъдни 

обекти за нуждата от дезинсекция в и около помещенията с преживни животни, както и местата 

за съхранение на тор и водопой в населените места. Преди дезинсекцията задължително да се 
уведомят собствениците на пчелини, за да се предпазят пчелите от отравяне.

11. Органите на РУПолиция“ гр.Кубрат да засилят контрола при превозване на животни с 

МПС, които идват от населени места от определената в Заповед № РД11-1244 от 29,07.2014 г, на 
Изпълнителния директор на БАБХ. предпазна зона

Заповедта да се доведе до знанието на началника на РУ „Полиция“ гр.Кубрат, официалния 

ветеринарен лекар гр.Кубрат, кметове на кметства и кметски наместници, а чрез тях и до 
собствениците на животновъдни обекти.


