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                                  Протокол  № 3/19.08.2019г. 

       От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

        Днес 19.08.2019г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на област Пловдив се проведе редовно заседание на Областната епизоотична 

комисия на област Пловдив, което бе свикано от инж. Димитър Керин (Зам. Областен 

управител  на област Пловдив, председател на областна епизоотична комисия на област 

Пловдив) 

На заседанието бяха поканени и присъстваха кметове и представители на общините на 

област Пловдив, членовете на епизоотичната комисия, старши инспектор от РДПБЗН Йордан 

Михов, от ОДМВР Спас Спасов, майор Димитър Димитров РС „Военна полиция“-Пловдив, 

подполк. Емил Пандов-Бригада Специални Сили, инж. Цветелина Кънева-Басейнова дирекция, 

инж. Огнян Христов- Т.П ДЛС ТРАКИЯ, инж. Красимир Каменов ДГС-Пловдив, Спас 

Шуманов „Летище Пловдив“ ЕАД и Десислава Кузева ОПУ ПЛОВДИВ, АПИ. 

 Заседанието беше открито от инж. Димитър Керин- Заместник областен управител и 

председател на комисията, който приветства нейните членове. Председателят заяви, че темата на 

заседанието е „Африканска чума по свинете“/АЧС/, на територията на област Пловдив. Инж. 

Керин, представи дневния ред включващ:  
1. Информация за нововъзникнал случай по диви свине с „АЧС“ в гората над Перущица 

a. Заповед на БАБХ РД-1691/16.08.2019 

b. Определени ЛСР попадащи в зоната около огнището 

c. Мерки по заповед РД-48-48/31.07.2019г. на МЗХГ, Заповед РД-05-

267/16.08.2019г. на РДГ-Пловдив 

2. Информация от ОДБХ за обектите тип „заден двор“ попадащи в 20 км. санитарни зони 

около свине-комплексите. 

a. Информация за доброволно заклани свине в определения срок 

b. Информация от проверки на ОДБХ след срока за доброволно изпълнение 

3. Информация от РДГ и ДГС-Пловдив за действията във връзка с регистрирания случай 

по диви свине с „АЧС“ 

a. Определена инфектирана зона 

b. Действия в определената инфектирана зона 

4. Информация по Процедура за изплащане на компенсации за дезинфекция на дворовете 

на стопаните доброволно заклали своите прасета. 

5. Определяне обхвата на населени места които да се включат в обхвата на помощта 

a. 20 км санитарни зони по заповед на ОДБХ 

b. Община Лъки, Община Калояново, Община Асеновград. 

6. Разглеждане на представените списъци от кметовете/кметските наместници на 

населените места включени в обхвата на помощта. 

 След, което даде думата на инж. Мирослав Димитров - РДГ Пловдив. 

 

По точка първа: 

Инж.Мирослав Димитров докладва за случая на положителна проба при диво прасе, 

което е било намерено на 10.08.2019г., обърна внимание на усложнената епизоотична 

обстановка. Проблема остава глобален и завзема все повече територии. Засегнатите ЛСР са: 

Храбрино, Брестовица-ДГС ПЛОВДИВ, Кричим-ДГС ТРАКИЯ, Перущица, Скобелево, Устина 

и Петвар;  



Забранява се достъпа до горските територии в ловните стопански райони, ограничава се 

с цел да не се разнася инфекцията. Лов и дърводобив също няма да има, а само лица, които са 

пряко свързани с претърсване а инфекцията, понеже това ще бъде една от задачите. 

Директора на РДГ Пловдив, даде предложение във връзка с т. III от Заповед РД-48-

48/31.07.2019г на Министъра на земеделието, храните и горите, във връзка с опасност от 

пожари, възникване на каламитети и с цел не похабяване на вече добитата дървесина, определя 

транспортиране в 7 /седем/ дневен срок на вече добитата на временен склад дървесина от 

определената инфектирана зона по Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ, съгласно 

определени от ОДБХ мерки за биосигурност, Предложението беше единодушно прието 

епизоотичната комисия реши:  

Във връзка с т. III от Заповед РД-48-48/31.07.2019г на Министъра на земеделието, 

храните и горите, във връзка с опасност от пожари, възникване на каламитети и с цел не 

похабяване на вече добитата дървесина, определя транспортиране в 7 /седем/ дневен срок 

на вече добитата на временен склад дървесина от определената инфектирана зона по 

Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ, съгласно определени от ОДБХ мерки за 

биосигурност. 

 

По точка втора: 

  Комисията обсъди и изпълнението на мерките по доброволното ликвидиране на 

прасета, отглеждани в обектите тип „заден двор“, които попадат в 20 километрова 

карантинна зона около промишлените ферми за отглеждане на свине в областта. Мерките, 

които се прилагат, имат за цел предотвратяване разпространението на вируса и предпазване 

на едрото промишлено свиневъдство у нас. 

По данни на д-р Чавдар Чавдаров, обектите тип „заден двор“, попадащи в 20 км. 

санитарни зони са разположени в 74 населени места. До момента са проверени 51 населени 

места и 1092 обекта, като е констатирано доброволното изпълнение на заповедта в по-

голямата част от тях. Доброволно са заклани 2184 прасета. Броят на незакланите прасета е 

73, а на техните стопани са направени 29 предписания за доброволно унищожаване.Остават 

непроверени 23 населени места, което ще бъде изпълнено до края на седмицата. 

 От ОБДХ споделиха, че няма негативна настройка и изпълнението на мерките ще 

бъде изпълнено коректно от страна на населението, което се е убедило в целесъобразността 

им в борбата с разпространението на вируса на АЧС. До момента няма принудително 

умъртвени домашни животни. 

 

По точка трета:  

Инж. Керин даде думата на инж. Красимир Каменов ДГС-Пловдив, който сподели, 

че още с получаването на Заповедта, са сложили табели, организирали са дежурства, имало 

е непрекъснато присъствие, също така благодари на всички институции, че са съдействали. 

Предприехме действието за съгласуване на ямата, за загробване на труповете, незабавно 

получихме съгласуване от Басейнова дирекция. Ямата беше подготвена, умъртвени са 

всички диви прасета, които са били 79 на брой. Изчакват около 2,3 дни и започват 

дезинфекцията. 

 

По точка четвърта: 

До 26 август, кметовете и кметските наместници на населени места, които попадат в 

20 километровите зони, трябва да предоставят в ОДБХ комплектовани заявления и 

констативни протоколи на личните стопанства, които доброволно са заклали домашните 

прасета, за да могат да получат полагащата им се помощ от 300 лв. за санитарно 

почистване, дезинфекция и подобряване на биосигурността в местата за отглеждане. 

 



По точка пета: 

Във връзка с процедурата за изплащане на компенсации. Областна епизоотична 

комисия, трябва да определи обхвата на населените места, които да се включат помощта. 

Председателят на комисията инж. Керин предложи също така, освен населените места 20 

километровите зони да бъдат включени и общините Лъки, Асеновград и Калояново. 

Епизоотичната комисия единодушно реши: 

 Населените места, които да се включат в обхвата на помощта, да се от тези 20 

км зони по Заповед на ОДБХ, както и общините Лъки, Калояново и Асеновград. 

 

По точка шеста: 

Разгледахме списъците, предоставени от кметове и кметски наместници на 

населените места, попадащи в 20 километровите карантинни зони, за изпълнението на 

мерките по доброволно ликвидиране на домашни прасета, с цел да се задейства 

процедурата по изплащане на компенсации за дезинфекция на дворовете и повишаване на 

био-сигурността в стопанствата. 

След разглеждане и гласуване единодушно епизоотичната комисия прие: 

 

Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен 

управител, както следва: 

Раковски,гр.Раковски,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Момино село,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Стряма,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Болярино,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Шишманци,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Белозем,с вх. № РД-35-71#44   

Раковски,с.Чалъкови,с вх. № РД-35-71#44   

Брезово,гр.Брезово,с вх. № РД-35-71#61   

Брезово,с.Дрангово,с вх. № РД-35-71#61   

Брезово,с.Отец Кирилово,с вх. № РД-35-71#61   

Брезово,с.Борец,с вх. № РД-35-71#61   

Брезово,с.Чоба,с вх. № РД-35-71#50 и вх. № РД-35-71#61  

Брезово,с.Тюркмен,с вх. № РД-35-71#61   

Асеновград,с.Конуш,с вх. № РД-35-71#56   

Асеновград,с.Избегли,с вх. № РД-35-71#54 и вх. № РД-35-71#56  

Първомай,гр.Първомай,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,кв.Дебър,с вх. № РД-35-71#52  

Първомай,кв.Любеново,с вх. № РД-35-71#52  

Първомай,с.Виница,с вх. № РД-35-71#52   



Първомай,с.Татарево,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Градина,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Поройна,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Крушево,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Воден,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Езерово,с вх. № РД-35-71#52   

Първомай,с.Караджалово,с вх. № РД-35-71#52   

Марица,с.Ясно поле,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Манолско конаре,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Трилистник,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Рогош,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Скутаре,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Маноле,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Радиново,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Костиево,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Бенковски,с вх. № РД-35-71#64   

Марица,с.Войсил,с вх. № РД-35-71#64   

Садово,гр.Садово,с вх. № РД-35-71#43,вх. № РД-35-71#51 и вх. № РД-35-71#58 

Садово,с.Селци,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Поповица,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Богданица,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Болярци,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Милево,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Кочево,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Караджово,,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Чешнигирово,с вх. № РД-35-71#43   

Садово,с.Ахматово,с вх. № РД-35-71#49   

Родопи,с.Цалапица,с вх. № РД-35-71#45   

Родопи,с.Кадиево,с вх. № РД-35-71#45   

Родопи,с.Оризари,с вх. № РД-35-71#45   



Родопи,с.Устина,с вх. № РД-35-71#45   

Родопи,с.Скобелево,с вх. № РД-35-71#45   

Стамболийски,гр.Стамболийски,с вх. № РД-35-71#62   

Стамболийски,с.Йоаким Груево,с вх. № РД-35-71#62   

Стамболийски,с.Ново село,с вх. № РД-35-71#62   

Стамболийски,с.Куртово конаре,с вх. № РД-35-71#62   

Стамболийски,с.Три водици,с вх. № РД-35-71#62   

Съединение,гр.Съединение,с вх. № РД-35-71#53 и вх. № РД-35-71#69  

Съединение,с.Малък чардак,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Голям чардак,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Правище,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Найден Герово,с вх. № РД-35-71#53 и вх. № РД-35-71#69  

Съединение,с.Драгомир,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Церетелево,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Неделево,с вх. № РД-35-71#53   

Съединение,с.Любен,с вх. № РД-35-71#53   

Хисар,с.Мало крушево,с вх. № РД-35-71#63   

Хисар,с.Беловица,с вх. № РД-35-71#63   

Кричим,гр.Кричим,с вх. № РД-35-71#47,вх. № РД-35-71#48 и вх. № РД-35-71#66 

Лъки,Община Лъки,с вх. № РД-35-71#24 и вх. № РД-35-71#71  

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието бе закрито.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ 

Инж. ДИМИТЪР КЕРИН    (П) 

Заместник областен управител 

 

Изготвил:           (П) 

Доника Николова 

Член на епизоотична комисия област Пловдив 

Старши експерт в отдел ДСРР 
 


