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Относно: епизоотичната обстановка в страната във връзка със заболяването 
„Чума по ДПЖ”

Уважаеми Г-н Порожанов, 
Уважаеми Г-н Димитров, 

Във връзка с изключително сложната епизоотична обстановка в страната,  
свързана с разпространилата  се на наша територия  болест „Чума по ДПЖ”, и 
съгласно заповедите на Изп. Директор на БАБХ, 
Заповед РД11-1089 от 25.06.2018 г. за изменение на Заповед РД11-1065 от 20.06.2018 
г. (25.6.2018г.) 
Заповед РД11-1088 от 25.06.2018 г. за обявяване на огнище в с. Воден, общ. Болярово, област 
Ямбол (25.6.2018г.) 
Заповед РД11-1065 от 20.06.2018 г. за предприемане на мерки в с. Воден, общ. Болярово, 
област Ямбол (20.6.2018г.)  
Заповед РД11-1148 от 28.06.2018 г. за предприемане на мерки в с. Кости, общ. Царево, област 
Бургас (28.6.2018г.)
се въведоха редица спешни мерки за изпълнение, някои от които:

• Принудително умъртвяване на животните в населените места обявени за 
огнища;

• 3 км зона предпазна и 10 км зона за наблюдение, от мястото обявено за 
огнище; 

• Забрана, за млякото добито в  област Ямбол да напуска област Ямбол,  
съгл. Заповед РД11-1065 от 20.06.2018 г.;
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• Млякото добито в общините Царево, Малко Търново, Приморско, Созопол 
и Средец от област Бургас да се разпространява на територията на 
същите обшини, съгл. Заповед РД11-1148 от 28.06.2018г.;

• Добитото месо от ДПЖ с произход, съгл. заповедите по горе, да се подлага 
на специална термична обработка.

За нашите Колеги, Овцевъди и Козевъди от засегнатитие райони:

Освен, преките загуби свързани с физическата загуба на животните, 
вследствие на принудителното им умъртвяване, в районите обявени за огнища;

От 20.06.2018 колегите област Ямбол и от 28.06.2018 колегите от общините   
Царево, Малко Търново, Приморско, Созопол и Средец от област Бургас 
генерират ежедневни загуби свързани с невъзможността да продават 
добитото от животните си сурово овче и козе мляко;

Генерират загуби свързани с невъзможността да продават стоковите си 
агнета на кланици, поради изискването за специална термична обработка на 
месото;

Прекратяват извеждането на паша на животните, като превантивна мярка 
срещу болестта, по препоръка на БАБХ, за неопределено време;

Поставени са в ситуация на невъзможност да изпълняват поети ангажименти 
по Директни Плащания 2018  пред ДФЗ, (Обвързана подкрепа и Преходна 
национална помощ), свързани със задържане на животни и доказване на 
произведена и реализирана продукция, сурово мляко.

В тази връзка и поради настъпилите форсмажорни обстоятелства,

НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. Възможно най бързо изплащане на обезщетенията на собствениците на 
умъртвени животни, както и предварително уведомяване на НОКА за 
стойността, на която са оценени тези животни (ДПЖ под селекционен 
контрол и ДПЖ извън селекционен контрол);

2. Кредитни линии от ДФЗ, в помощ на стопаните за възстановяване на 
поголовието на принудително умъртвените животни;

3. Финансови Компенсации за добитото и нереализирано мляко, от 
датата на съответната  ограничителна заповед, за всеки район; 

4. Финансови Компенсации за нереализираните продажби на стокови 
агнета;



5. Спешно Финансово подпомагане за изхранване и отглеждане на 
животните в оборите, на основание дадени указания от БАБХ, за 
неизвеждане на паша; 

6. Форсмажор пред ДФЗ за поети ангажименти по Директни Плащания 
2018 (Обвързана подкрепа и Преходна национална помощ);

7. ПЪЛНИ ПЛАЩАНИЯ по Директни Плащания 2018 (Обвързана подкрепа и 
Преходна национална помощ), за всички колеги от засегнатите райони;

8. Спиране на всякакви проверки на място от Технически инспекторат на 
ДФЗ - животни,  животновъдни обекти и пасища в районите съгл. 
заповедите на Изп. Директор на БАБХ; 

9. Спешно осигуряване на необходимия финансов ресурс за ваксиниране на 
животните;

10.  Изработване на дългосрочна стратегия за справяне с болестите в 
пограничните райони, с цел предотвратяване периодичното, през няколко 
избиване на животни, там.

         30.06.2018                                                                                      НОКА


