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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-15-444/01.08.2019 год. 

гр. Първомай 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с проведено заседание на 
31.07.2019 год. на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-15-
416/17.07.2019 год., съгласно чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и 
влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването 
Африканска чума по свинете /АЧС/ 

НАРЕЖДАМ: 

Във връзка с проведеното на 30.07.2019 год. заседание на Областната 
епизоотична комисия с председател заместник областния управител инж.Димитър 
Керин и Заповед № РД-20-93/31.07.2019 год. на Областен управител на Област 
Пловдив: 

1. Да бъдат взети мерки, в населените места на Община Първомай, попадащи в 
20 /двадесет/ км зона около индустриална ферма в с.Белозем, а именно: гр.Първомай и 
двата квартала Дебър и Любеново, с. Крушево, с. Градина, с. Виница, с. Татарево и с. 
Поройна, да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”, с цел 
предотвратяване заболяването на територията на други общини и области в страната.  

2. Срок за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от 
стопаните им за гр. Първомай и двата квартала Дебър и Любеново, с. Крушево, с. 
Градина, с. Виница, с. Татарево и с. Поройна на Община Първомай, е 02.08.2019 
година. 

След изтичане на гореописания срок, се пристъпва към умъртвяване на 
животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните – 
Пловдив, съгласно разпоредбите на чл.139а от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност.  

3. Собствениците на свинете, отгледани в обекти тип „заден двор”, могат да 
съхраняват месото само след топлинна обработка за минимум 30 минути, при 70 
градуса Целзий, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че 
вируса на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, 
охлаждане и замразяване на месото. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете и кметски 
наместници по населените места, главни специалисти ”Организационен” в кв. Дебър и 
кв. Любеново на община Първомай, Ловно-рибарско дружество „Марица” гр. 
Първомай, ТП ”Държавно горско стопанство - Първомай”, РУ на МВР гр. Първомай, за 
сведение и изпълнение. 

Ангел Папазов
Кмет на община Първомай


