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 Протокол  № 8/27.04.2021 г. 

      От заседание на областна епизоотична комисия на област 

Пловдив 

Днес 27.04.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на област Пловдив се проведе заседание на Областната епизоотична 

комисия на област Пловдив. На заседанието бяха поканени да присъстват членовете на 

епизоотична комисия и кметовете на общините на област Пловдив. 

Заседанието беше открито от инж. Димитър Керин- Заместник областен 

управител и председател на комисията, който приветства нейните членове. 

Представителят на комисията заяви, че има кворум и дневният ред включва пет точки, 

а именно:  

1. Информация  за актуалната епизоотична обстановка област Пловдив 

- Информация от ОДБХ 

- Информация от РДГ 

2. Свикване на Общинските епизоотични комисии в общините на Област 

Пловдив в срок 21.05.2021 г. 

3. Информационна кампания за заболяването Инфлуенца по птиците 

(грип) 

4. Информационна кампания за заболяването Африканска чума по 

свинете 

5. Разни 

 

Дневния ред бе приет от епизоотичната комисия.                                                       

     По точка първа от дневния ред: инж. Керин, даде думата на д-р Чавдар 

Чавдаров директор ОДБХ- Пловдив. 

  Д-р Чавдаров, ОДБХ-Пловдив, докладва за епизоотичната обстановка в страната 

и региона, към днешна дата на територията на област Пловдив. За момента има огнище 

на Инфлуенца по птиците в животновъден обект в областта, в с. Трилистник, община 

Марица. По отношение на огнището е издадена Заповед на изпълнителния директор на 

БАБХ, за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои 

умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на останалите в животновъдния обект 

заболели и контактни птици, под официален надзор и по начин, недопускащ 

разпространяването на болестта. Около птицефермата са определени 3- километрова 

предпазна зона, в която попадат населените места общ. Марица- с. Трилистник, общ. 

Раковски- землището ма с. Стряма, Държавно ловно стопанство „Чекерица“ и 10-

километрова наблюдавана зона, в която попадат населените места общ. Марица- с. 

Рогош, с. Скутаре, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Динк, с. Крислово, с. 

Калековец, с. Желязно и с. Войводиново; общ. Раковски, гр. Раковски, с. Стряма, с. 

Шишманци, общ. Садово- гр. Садово. Извършва се епизоотично проучване и 

проследяване на движенията на домашни и други птици, чйца, продукти и странични 

животински продукти добити от тях, фураж за птици и на транспортните средства, 

свързани с технологичния процес в двете зони. 



 Включи се и инж. Мирослав Димитров от РДГ-Пловдив, той информира за 

регистриран случай Африканска чума по свинете, в горска територия по дива свиня. 

Каза още, че за миналата година са направени около 11 000 претърсвания на трупове на 

диви свине. Извършват се проверки за подхранване на диви свине, както и че е 

подготвен годишен план за отстрел. Наблюденията показват, че чувствително е 

намаляла популацията с това приключи инж. Димитров. 

      По втора точка от дневния ред Д-р Чавдаров предложи и комисията 

единодушно прие следното: Кметовете на общини на територията на област Пловдив, да 

свикват Общински епизооотични комисии в общините на област Пловдив в срок до 

21.05.2021 г., на които задължително  да присъстват кметове/кметски наместници на 

територията на съответната община и да бъдат разгледани мерките и текущото 

състояние, свързани с ограничаване разпространението на заболяванията Африканска 

чума по свинете и Инфлуенца по птиците. Необходимо е да се обърне особено внимание 

върху регистрацията на животновъдните обекти- лично стопанство и официалната 

индивидуална идентификация на свинете, отглеждани в тях. 

 По трета точка Д-р Чавдаров запозна присъстващите с предложение за 

информативната кампания по отношение Инфлуенца по птиците (грип) с вх № РД-36-

16 #5/19.02.2021 г., предложи и проект на решение, което бе гласувано и прието от 

комисията следното решение: 

Кметовете на общини на територията на област Пловдив да организират провеждане на 

информационни кампании на собственици на животновъдни обекти (лични стопанства) 

за отглеждане на птици на територията на поверените им общини, а именно: 

1.  Гражданите да спазват превантивните мерки срещу разпространението на 

болестта инфлуенца по птиците, при отглеждани на птици за лични нужди. 

1.1 Спазване на мерките за био сигурност; 

1.2 Отглеждане на птици на закрито; 

1.3 да не се допуска свободното движение на домашни птици извън 

дворовете (по улиците или в местни водоеми); 

1.4 да не допуска контакт между домашни и диви птици; 

1.5 да не се допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици; 

1.6 фуражът да се съхранява в затворени съдове в закрити помещения; 

1.7 да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски 

от други домашни птици от кокошия вид; 

1.8 да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията 

(местата), в които се отглеждат домашни и други птици. 

2.  Да се уведомява незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място 

при отклонение в здравословното състояние (симптоми на грип) на отглежданите 

птици или при увеличена смъртност с цел извършване на лабораторно изследване. 

3.  Да се забрани изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане 

на птици в контейнерите за битова смет и на временните площадки за съхранение 

на отпадъци в общината. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават 

на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват — да не се допуска 

изхранване на домашни животни с вътрешности на птици. 

                  По точка четвърта Д-р Чавдаров, запозна членовете на комисията, със информативна 

кампания по отношение на Африканска чума по свинете, което бе гласувано и прието 

единодушно: Гражданите да спазват превантивните мерки срещу разпространението на 

болестта африканска чума по свинете, при отглеждани на свине за лични нужди. 

1.1 спазване на мерките за био сигурност; 



1.2 отглеждане на свине на закрито; 

1.3 да не се допуска свободното движение на домашни свине извън дворовете 

предназначени за отглеждането им; 

1.4 домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, 

съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, 

включително и с прясна трева и фуражи.; 

1.5 фуражът да се съхранява в затворени съдове в закрити помещения; 

1.6 домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине; 

                1.7 да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията (местата),в 

които се отглеждат домашни свине; 

                1.8 потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да 

бъдат внасяни в стопанства със свине. 

        2. Не се допуска отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и 

обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност. 

        3. Да се уведомява незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място при 

отклонение в здравословното състояние (симптоми на африканска чума) на отглежданите свине 

или при увеличена смъртност с цел извършване на лабораторно изследване. 

        4. В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са: 

- били в контакт със заразени домашни свине или са били в контакт с диви свине; 

- били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете; 

- участвали в ловни излети, дърводобив и др. 

        5. Да се забрани изхвърлянето на трупове на свине и отпадъчни продукти от клане на свине 

в контейнерите за битова смет и на временните площадки за съхранение на отпадъци в 

общината. Труповете на мъртви свине (и животни) да се предават на екарисаж, а отпадните 

продукти от клането да се загробват — да не се допуска изхранване на домашни животни с 

вътрешности на свинете. 

               По точка пет, се изказа Д-р Вангелов, представител на ОК НА БВС-Пловдив, 

коментира проблеми свързани с регистрацията на частните стопанства-кръвна проба, която се 

заплаща и води до затрудняване процеса на регистрация. Предложи да се приемат облекчени 

процедури. Светослав Димов, от общ. Родопи, попита дали може да се връща обратна 

информация в общините, за регистрираните обекти за домашни свине. Д-р Михаил Кръстев, от 

ОДБХ, отговори, че присъстват представители на общините в комисиите по регистрация, но не 

представлява проблем, да се изпраща официална информация на всяка община, за 

регистрираните обекти за домашни свине. 

              Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе приключено. 

 

Инж. ДИМИТЪР КЕРИН  

Заместник областен управител 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ 

 

Изготвил: 

Доника Николова   

Старши експерт в отдел ДСРР        Дата: 28.04.2021 г. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 


