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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Българска агенция по безопасност на храните 

З А П О В Е Д 

№ 

гр. София, ш 2019 г. 

На основание чл. 47, ад. 1, ал. 2, ал. 6, чл, 50. ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т, 1, 2, 7, 8, 9,12 и 13 
от Закона за ветеринарномедщинската дейност, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 23 от 
14.12.2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болееш по 
животните /обп. в ДВ. бр. 6 от 20.01.2006 г./, чл. 14 от Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за 
профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете и 
за условията и реда за прилагането им /обн. в ДВ. бр. 83 от 13.10.2006 г./ и във връзка с 
констатирани положителни резултати за болестта Африканска чума по свинете при 
диви свине в землището на с, Цар Асен, общ. Алфатар, обл. Силистра^ и община 
Тервел, общ. Добрич, съгласно лабораторни резултати от Изпитвателна лаборатория 
"Екзотични и особено опасни инфекции" към НДНИВМИ, ip. София с протокол от 
изпитване с изх. № ДДД 02-1300/20.03.2019 г., изх. № ДДД 02-1301/20.03.2019 г., изх. 
№ ДДД 02-1311/21.03.2019 г. и изх. № ДДД 02-1324/22.03.2019 г. 

I. Обявявам първично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви 
свине, както следва: 

II, Определям инфектирана и буферна зони, включващи населените места от 
заповед Ха РД11-427/25.02.2019 г. 

III. Движенията на свине от населените места по т. II, да се осъществява съгласно 
Заповед РД 11-271/05.02.2019 г., изменена със Заповед РД 11-322/13.02.2019 г. 

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на доц. д-р Тодорка Янковска-
Стефанова, двм - заместник-изпълнителен директор на БАБХ, д-р Цвятко Александров, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1.1 в землището на с. Цар Асен, общ. Алфатар, област Силистра; 

1.2 в землището на общ. Тервел, област Добрич. 
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двм - заместник-изпълнителен директор на БАБХ, д-р Николай Лилов - главен 
директор на главна дирекция „Верификация на официалния контрол" при ЦУ на БАБХ, 
д-р Георги Чобанов - директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към 
животните и контрол на фуражите" при ЦУ на БАБХ, д-р Любомир Кулински, 
директор на дирекция „Контрол на храните" при ЦУ на БАБХ и на директорите на 
Областните дирекции по безопасност на храните, за сведение и изпълнение. 

Директорите на ОДБХ да доведат настоящата заповед на собствениците на свине 
и ловците за сведение и изпълнение. 

Д-Р ДАМЯН ИЛ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕ! 
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