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Столична община
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З А П О В Е Д

ЪО.ОЬ Ifcr

Като взех предвид Заповед № РД 11'724/27.04.2016 г. на Изпълнителния директор 
на Българската агенция по безопастност на храните за констатирани огнища на болестта 
“Заразен нодуларен дерматит“ (Lumpy Skin Disease) и във връзка с необходимостта от 
предприемане на спешни мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта, на основание 
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 133 от Закона за ветеринаромедицинската 
дейност

II А Р Е Ж Д А М :

1. Да се преустанови организирането на пазари и изложби за едри и дребни 
преживни животни на територията на Столична община;

2. Да се ограничи придвижването/транспортирането на едри преживни животни, 
отглеждани на територията на Столична община.

3. Придвижването на едри преживни животни между Столична община и съседни 
общини да се извършва само при необходимост и след писмено уведомление и получено 
разрешение от Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните.

4. Да се ограничи достъпа на външни лица до животновъдни обекти с едри 
преживни животни, с изключение на лицата пряко свързани с дейността на обекта и 
контрола по болестта заразен нодуларен дерматит.

5. Собствениците на вимотновъдни обекти
а) да предприемат мерки, свързани с режима за влизане и излизане, ограждане, 

охрана на обектите, предоставяне на индивидуално предпазно облекло.на лицата, влизащи 
в обекта;

б) да организират извършване на дезинфекция на всички превозни средства, 
влизащи или излизащи от обекта;

в) да организират поставянето на дезинфекционни площадки на входа и изхода на
обекта;
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г) да извършат дезинфекции и дезинсекции, засилят мерките за биосигурност, 
включително мерките за борба с векторните преносители на болестта (комари, мухи);

д) да информират незабавно съответния официален и/или регистриран ветринарен 
лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност.

За осигуряване на публичност, заповедта да бъде публикувана на електронната 
страница на Столична община и електронните страници на районните администрации.

Препис от Заповедта да се връчи на кметовете на райони и членовете на 
общинската епизоотична комисия - за изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на заместник кмета по 
Направление ,,Зелена система, екология и земеползване“.

Съгласувано с:
Юлия Нейкова, зам. кмет на С

KiMET НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

Лазар Петрунов, началник отдел „О 
Изготвил: А.Чакъров

Мария Бояджийска, зам. кмет на СС

Бисера Личева, директор на д-я „ПБ

инж. Нина Макарона, директор на д


