ОБЩИНА ЛОМ
3600 Лом, ул. „Дунавска” №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail:lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

ЗАПОВЕД
№ 397
Лом, 28.08.2014г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № ОКД -2020/25.08.2014г.на Областия управител на област Монтана и протокол № 2/27.08.2014г.
на общинската епизоотична комисия гр. Лом относно подобряване организацията и
изпълнение на мерките за контрол при появата и разпространението на болестта Син
език по животните на територията на Община Лом
НАРЕЖДАМ:
Кметовете и кметските наместници по населени места на територията на
Община Лом да се разпоредят за следното:
1. Стопаните на животни – овце, кози и говеда, незабавно да уведомят кмета/
кметския наместник на селището за повишена заболеваемост и смъртност при
животните.
2. Да се забрани свободното движение на овце, кози и говеда в селищата и
между селищата по други поводи, освен до пашата и обратно.
3. Животните да се транспортират само да кланиците, като предния ден се
опръскват с инсектициден препарат без карантинен срок. Това да се посочва във
ветеринарното свидетелство , с което животните се изпращат да кланицата.
4.Да се районира пашата на животните по селища,като се посочва:
4.1 Да не се пасат животните в местата около водоеми, близко до реките,
заблатените местности, където са естествените биотопи за размножаване на
кръвосмучещите насекоми.
4.2 Животните да се изкарват на паша сутрин в по-късен час (след 08.30 ч.), след
повишаване на температурата и след обяд да се прибират по-рано след 18,00 ч. Да не
се практикува нощна паша на животните.
5. Стопаните на животните да извършват редовно опръскване с инсектицидни
препарати – с гръбна пръскачка или с друга техника на: животните, оборите на
животните, торохранилищата и влажните места, на ниските храсталаци и високите
треви около фермите за животни.
6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете/кметските
наместници по кметства на територията на общината, да се публикува на сайта на
Община Лом
7. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ал. Александров – зам кмет
ИВО ИВАНОВ /п/
Кмет на Община Лом

