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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

ЗАПОВЕД 

NO ....... J.vf.� ............... . 
гр. Търговище, 18.07.2019 г. 

На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 

администрацията, чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

Заповед №PДll-1381/17.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция 

по храните (БАБХ), относно обявено първично възникнало огнище на болестта 

Африканска чума по свинете (АЧС) в кв. Въбел, гр. Търговище, община Търговище, 

облает Търговище, във връзка с поредица проведени заседания на Областната 

епизоотична комисия в облает Търговище, свързани с влошената епизоотична 

обстановка в страната и разпространението на заболяването АЧС, с оглед 

необходимостта от ранна превенция и/или ликвидиране на последствията и с цел 

опазване на индустриалните свиневъдни обекти и свиневъдни обекти тип "А" 

НА Р ЕЖДА М: 

I. Всички решения, взети на заседания на Областната епизоотична комисия в

облает Търговище, проведени на 09.07.2019 г., 17.07.2019 г. и 18.07.2019 г., сведени 

на Вашето внимание, да се имат за стриктно и срочно изпълнение. 

II. До 26.07.2019 г. всички немаркирани домашни свине и такива, отглеждани в

нерегистрирани частни стопанства на територията на община Търговище, община 

Попово и община Опака, облает Търговище, следва да бъдат умъртвени от 

стопаните си. След изтичане на този срок, компетентните органи в лицето на Областна 

дирекция по безопасност на храните - гр. Търговище, ще пристъпят към хуманното им 

умъртвяване, съгласно действащата нормативна база. 
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III. До 29.07.2019 г. всички кметове на общините Търговище, Попова и

Опака, облает Търговище, да обобщят и изпратят информация за изпълнението на 

заповедта до Областния управител на Облает Търговище, с копие до Областна дирекция 

по безопасност на храните - гр. Търговище. 

IV. Кметовете на общини в облает Търговище същевременно да проведат

разяснителна кампания, свързана със същността на заболяването "Африканска чума по 

свинете" по подходящ начин. 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на общини в Облает Търговище и 

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Търговище за сведение и 

изпълнение. 
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Областен управител на облас 
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