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От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив
Днес 28.01.2020 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 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 само една точка, а именно
епизоотичната обстановка в страната и областта.
Дневния ред бе приет от цялата комисията.
По първа и единствена точка от дневния ред: инж. Керин, даде думата на д-р
Камен Янков – Директор на ОДБХ- Пловдив.
Д-р Камен Янков, директор на ОДБХ-Пловдив, докладва за епизоотичната
обстановка в страната и региона. На територията на област Пловдив няма регистрирани
огнища.
Установени са случаи на птичи грип в Унгария, Румъния и Чехия. Мерки
продължават да се предприемат заради епизоотичната обстановка. Забраната е в сила до
извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствие на вируса на Африканска
чума по свинете (АЧС) в свинефермите. Подготвят се и законодателни промени свързани с
облекчаване на процедурата по регистрация на животновъдните обекти тип „заден двор“,
проверени са шест кланици в област Пловдив, на които резултатите за АЧС са
отрицателни, за момента са освободени и работят.
Също така, Д-р Янков спомена, че има издаден план за предотвратяване на АЧС
(Африканска чума по свинете) 2020 г., както и това, че продължават да извършват чести
проверки, които не са последователни, но са Законово планувани.
След, което се включи и инж. Жекин, от РДГ-Пловдив, той информира за промени в
нормативната база свързана с лова на дива свиня и получените данни от ловните дружинки
в областта.
Със Заповед РД-48-20/2020 г. е удължен срокът за групово ловуване на дива свиня
в цялата страна до 16.02.2020 г. Мярката се предприема със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите. Целта е максимално редуциране на популацията на дива
свиня във всички ловно стопански райони на страната като мярка за ограничаване на
заболяването Африканска чума по свинете (АЧС).
Дадени са и указания със следваща Заповед РД-48-21/2020 г. Ловните дружинки
следва да спазват стриктно мерките за сигурност, за провеждане на лов. Всички отстреляни
до момента диви свине са изследвани за вируса на АЧС, като изследванията са
отрицателни.
Поради изчерпване на дневния ред, комисията бе приключена.
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