Изх. № ОКД-05-2/28.02.2022 г.
ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на
Областна епизоотична комисия на област Пловдив,
проведено на 28.02.2022 г. в Заседателна зала 203, ет. 2
на Областна администрация-Пловдив
Днес, 28.02.2022 г. (понеделник), от 10:00 часа, се проведе заседание Областна
епизоотична на област Пловдив, сформирана със Заповед № РД-22-61/20.08.2021 г. на Областен
управител на област с административен център – гр. Пловдив.
Заседанието бе открито от г-н Георги Янев – Главен секретар на Областна
администрация-Пловдив. След като се установи, че има кворум, г-н Янев даде думата на д-р
Михаил Кръстев – Началник на отдел "Здравеопазване на животните“ в ОДБХ-Пловдив.
Д-р Михаил Кръстев информира присъстващите за получено писмо от БАБХ относно
спешното свикване на областни и общински епизоотични комисии за набелязване на мерки за
изпълнение на Плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине
за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете (АЧС), утвърден със Заповед РД11553/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
Посочи, че следва да бъдат информирани кметовете на общини на територията на
област Пловдив за своевременното предприемане на следните мерки:
1. Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно в следните
срокове и както следва:
- I-ва инвентаризация – до края на м. март 2022 г.;
- II-ра инвентаризация – през м. юли 2022 г.;
- III-та инвентаризация – през м. ноември 2022 г.;
- двукратно от представители на администрацията на местното управление и
веднъж от представители на местното управление с участието на официален
ветеринарен лекар.
2. Извършване на проверки на депопулацията на задните дворове през 2019 г., ако
същите не са подновили дейността си.
3. Извършване на клинични прегледи/проверки на био-сигурността от регистрирани
ветеринарни лекари четири пъти годишно и предоставяне на резултати/констатации
от прегледите/проверките.
4. Провеждане на проверки за био-сигурност от официални ветеринарни лекари веднъж
годишно, както и клинични прегледи въз основа на оценка на риска от ОДБХ.
Вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение.
5. Взаимодействие с ОД на МВР-Пловдив за борба с нелегалното придвижване на
прасета – извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от
ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински
продукт.

6. Извършване на месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с
прасета. Провеждане на онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и
групи и извършване на проверки на място.
7. Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задния
двор чрез местни органи на власт, официалните ветеринарни лекари и регистрирани
ветеринарни лекари.
Д-р Михаил Кръстев докладва, че към момента на територията на Областта няма
заболявания при питомните прасета, отглеждани в задни дворове и ферми. Регистрирани са само
заразени диви прасета.
Апелира представителите на ОК на БВС-Пловдив да се включат активно по изпълнението
на горе цитираните мерки съвместно с кметовете на общини на територията на област Пловдив.
След проведени обсъждания, членовете на Областна епизоотична комисия на област
Пловдив взеха следното
РЕШЕНИЕ:
1. Единодушно приемат горе посочените мерки със съответните срокове за изпълнение.
Поради липса на други изказвания, г-н Янев – Главен секретар на Областна
администрация-Пловдив, закри заседанието.

ГЕОРГИ ЯНЕВ /п/
Главен секретар на Областна администрация-Пловдив
Членове:
Съгласно присъствен списък, неразделна част от протокола.

Водещ протокол: /п/
Дамяна Тюлева
Ст. експерт в дирекция АПОФУС
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