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                                 Протокол  № 4/25.02.2020 г. 

      От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

Днес 25.02.2020 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 четири точки, а именно:  

1. Информация за обявени огнища на Инфлуенца А (грип) по птиците в 

животновъдни обекти в област Пловдив 

2. Епизоотичната обстановка в страната и областта 

3. Графици общини за организиране и провеждане на разяснителна 

кампания сред населението във връзка с изменения и допълнения в 

Закона за ветеринарномедицинска дейност (обн. ДВ, бр. 13/14.02.2020 

г.), мерки и действия за изпълнение на План контрол и предотвратяване 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете 2020 г. 

4. Разни 

Дневния ред бе приет от цялата комисията.                                                       

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

ОДБХ- Пловдив. 

 Д-р Камен  Янков, ОДБХ-Пловдив, докладва за инфлуенца по птиците има 

регистрирани 3 огнища в гр. Раковски, с. Трилистник и с. Пъдарско. Предприети са и 

мерки: 3 км зони и 10 км зони, които включват 70 обекта за отглеждане на птици, в 

общините Марица, Хисаря, Брезово, Раковски, Калояново. Проверяват се птицеферми в 

областта, лекари ще продължават да вземат проби и да извършват проверки.  

Ще се проведе и среща още утре в читалището на гр. Раковски със хора, които 

отглеждат птици. Ще бъдат обсъдени и други мерки. Има написани, около 11 акта, заради 

неспазване и не изпълняване на мерките до момента. 

По точка втора, инж. Жекин, от РДГ-Пловдив, информира за нормативната база 

свързана с лова на дива свиня, популацията намаля. Д-р Камен Янков, също каза, че не 

само при дивите свине, а и при домашните, нямаме развитие, няма огнища, няма и 

положителни проби на територията на област Пловдив. 

По точка трета, инж. Димитър Керин, председател на областна епизоотична 

комисия Пловдив, във връзка с писмо от заместник министъра на МЗХГ, предложи да се 

вземе следното решение:  

Кметовете на общини да изготвят график за провеждане на разяснителна 

кампания сред населението, във връзка с изменения и допълнения в Закона за 



ветеринарномедицинска дейност (обн. ДВ, бр. 13/ 14.02.2020 г.) и необходими мерки зи 

действия за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на 

заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г., като по време на 

планираните срещи е необходимо да има представители на Областна дирекция по 

безопасност на храните, Българския ветеринарен съюз, кмет или кметски наместник 

или определено от него лице, за населеното място. 

Решението бе единодушно прието от епизоотичната комисия. 

По точка четвърта нямаше въпроси и разисквания. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе приключено. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ 

Инж. ДИМИТЪР КЕРИН  (П) 

Заместник областен управител 

 

Изготвил: 

Доника Николова  (П) 

Старши експерт в отдел ДСРР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 


