
ЗАПОВЕД 

671/13.08.2014Г. 

Гр.Стрелча 

На основание чл.44, ап.2 от ЗМСМА, Заповед № РД11-114б/16.07.2014г., Заповед № РД 

11-1154/16.07.2014г. на Изпълнителният Директор на БАБХ и решенията на 

общинската епизоотична комисия гр.Стрелча по протокол от 12.08.2014г 

НАРЕЖДАМ: 

1. Зам.-кмета на община Стрелча - Кирил Биров и кметските наместници по 

населени места, да извършат преброяване на регистрираните едри и дребни преживни 

животни, отглеждани в селищата разположени в 1 ООкм предпазна зона; 

2.Забранява се придвижването на възприемчиви за „син език" преживни 

животни, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в радиус от 20км от 

заразените животновъдни обекти, с изключение на тези предназначени за незабавно 

клане, след извършване на клиничен преглед, термометриране и обработка с 

инсектициди. Клането следва да се извършва само в одобрени за целта кланици, на 

територията на областта от която произхождат животните. 

3.Забранява се пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани в 
селищата в часовете с активен летеж на куликоидите от 19:00ч. до 08:00ч. 

4. Да се извърши обработка на всички възприемчиви животни отглеждани 
пасищно с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие в срок до 
20.08.2014г. 

5.Забранява се провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни 

животни на територията на Община Стрелча. 

6.Собствениците на животновъдни обекти на територията на ЮОкм 
предпазна зона, 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-медицински свидетелства. 

7. Да се извършва дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на 
преживни животни, места за съхранение на торта и местата за водопои в населените 
места, разположени в 20км от заразените животновъдни обекти. 

8. Да се уведомят зам.-кмета на община Стрелча, кметските наместници и 
собствениците на пчелини до 24 часа преди извършване на дейностите по 
дезинсекция, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препаратите използвани за 
дезинсекция. 



9. В случай на съмнение или установяване на признаци на болестта „син език" 

да се уведоми незабавно участъковия ветеринарен лекар. 

10. Зам-кмета на община Стрелча и кметските наместници на населените места 

да информират местното население за опасността от разпространяването на болестта 

„син език" и ги запознаят с мерките за ограничаване заплахата от разпространяването 

на болестта, като за целта проведат срещи с жителите на поверените им кметства. В 

седмичен срок да уведомят лично пастирите и собствениците на животновъдни обекти . 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на зам.-кмета и всички кметски 
наместници, началника на УП-Стрелча, собствениците на животновъдни обекти, както 
и на лицата имащи отношение по прилагането на мерките за ограничаване 
разпространяването на болестта „син език" на територията на община Стрелча за 
сведение и изпълнение.. 

Заповедта да се оповести и чрез публикуване на сайта на Община Стрелча 

strelcha.bg и на информационното табло пред сградата на пл. „Дружба" 2 гр. Стрелча. 

Иван Евстатиев 

Кмет на Община Стрелча 

http://strelcha.bg

