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От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив
Днес 11.02.2020 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 две точки, а именно:
1. Епизоотичната обстановка в страната и областта
2. Разни
Дневния ред бе приет от цялата комисията.
По точка първа от дневния ред: инж. Керин, даде думата на д-р Тодор Бенков –
ОДБХ- Пловдив.
Д-р Тодор Бенков, ОДБХ-Пловдив, докладва за епизоотичната обстановка в
страната и региона, към днешна дата на територията на област Пловдив няма регистрирани
огнища нито за АЧС, нито за инфлуенцията по птиците.
Проверяват се птицеферми в областта. Гъсто населени по брой птицеферми, общини
Раковски и Брезово, там е имало изненадващи проверки и проби, съставени са пет акта, в
община Раковски. Официални лекари ще продължават да вземат проби и да извършват
проверки, за в момента резултатите в областта са отрицателни. Д-р Бенков, спомена, че
също така ще е нужна подкрепата и на кметове и кметски наместници, както и на БАБХ,
МВР, за целта кой отглежда прасета или птици, какъв е броят им, как се отглеждат, за да не
се допускат грешки и недоразумения. Каза, също така, че за момента за 2020 г., всички
случаи, които са пристигнали за Африканска чума по свинете (АЧС), са от северна
България и се надява да не се стига до тук.
По втора точка се включи инж. Жекин, от РДГ-Пловдив, той информира за
нормативната база свързана с лова на дива свиня и получените данни от ловните дружинки
в областта.
Срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна до 16.02.2020 г. Каза, че
диви свине са изследвани за вируса на АЧС, като изследванията са отрицателни. 61% е
отстрела, за момента, което не е малко, с надежда популацията да намаля.
Поради изчерпване на дневния ред, комисията бе приключена.
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