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                                  Протокол  № 4/26.08.2019г. 

       От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

        Днес 26.08.2019г. (понеделник) от 10:00 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 гл. инсп. Костадин 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, Атанас Димов „Летище 

Пловдив“ ЕАД и инж. Христо Тунчев ОПУ ПЛОВДИВ. 

 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 от РДГ, ДЛС-Тракия и ДГС-Пловдив във връзка с регистрираните случаи 

по диви свине с „АЧС“ в землището на гр. Перущица и в БИСД Папративица. 

2. Информация от ОДБХ за  проверките след срока за доброволно изпълнение в обектите 

тип „заден двор“ попадащи в 20 км. санитарни зони около свине-комплексите. 

3. Допълване на обхвата на населени места, които да се включат в обхвата на помощта с 

общините Родопи и Марица. 

4. Разглеждане на нови представени списъци от кметовете/кметските наместници на 

населените места включени в обхвата на помощта. 

Дневният ред беше приет единодушно от комисията. 

 След, което даде думата на инж. Димитър Жекин - РДГ Пловдив. 

 

По точка първа: 

Инж. Димитър Жекин докладва, че са изследвани около 15-тина животни, но няма 

последвал за случай на положителна проба 

Инж. Огнян Христов от ДЛС-Тракия, докладва за извършените действия на територията 

на ДЛС-Тракия и даде предложение за удължаване на седем дневния срок с още 3 дни за 

извозване на вече добитата дървесината на временен склад.  

Председателят на епизоотичната комисия инж. Димитър Керин го предложи за гласуване 

на останалите членове на комисията. Предложението беше единодушно прието, епизоотичната 

комисия реши:  

Удължава с 3 (три) дни определеният 7 (седем) дневен срок за 

транспортиране 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: 

Д-р Янков докладва, че обектите тип „заден двор“, попадащи в 20 км. санитарни зони 

са проверени всичките. До момента са проверени 1629 обекта, в които има 3 случая в с. 

Болярци, където отглеждат свине майки и отказват да си умъртвят животните. По този 



случай са съставени АУАН. Има и 3 предписания с 8 прасета в гр. Садово и с. Драгомир, 

които все още не са проверени, но до дни ще имат отговор. 

 По поставените въпроси от общинска администрация Първомай, беше отговорено, 

че липсата на банкова сметка не е причина за не изплащане, тъй като средствата, могат да 

бъдат изплатени и в брой. А по втория въпрос за осигуряване на фирма, която да 

дезинфектира дворовете, се отговори, че процедурата за компенсация има за цел, 

отглеждащите прасета да получат средства за дезинфекция на дворовете си, а те по какъв 

начин ще го извършат е въпрос на техен избор. 

 

По точка трета:  

Инж. Керин взе думата, по постъпила информация на общините Родопи и Марица в 

състава на които има села попадащи извън 20-километровите зони, следва обхвата да бъде 

допълнен с останалите населени места в съответната община и го предложи на комисията за 

гласуване. 

Комисията единодушно взе решение: 

Допълва населените места, които да се включат в обхвата на помощта, с 

общините Родопи и Марица. 

  

По точка четвърта: 

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. 

Председателят предложи и комисия та единодушно реши: 

 

Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен 

управител, както следва: 

 

Раковски,гр.Раковски,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Момино село,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Стряма,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Болярино,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Шишманци,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Белозем,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Раковски,с.Чалъкови,с вх. № РД-35-71#73 и вх. № РД-35-71#77 

Садово, с.Болярци,с вх. № РД-35-71#72, вх. № РД-35-71#75 и вх. № РД-35-71#87 

Съединение,гр.Съединение,с вх. № РД-35-71#80  

Съединение,с.Малък чардак,с вх. № РД-35-71#80  

Съединение,с.Голям чардак,с вх. № РД-35-71#80  

Съединение,с.Найден Герово,с вх. № РД-35-71#80  

Съединение,с.Неделево,с вх. № РД-35-71#80  



Перущица,гр.Перущица,с вх. № РД-35-71#86 

Асеновград,с.Нареченски бани,с вх. № РД-35-71#76  

Асеновград,с.Козаново,с вх. № РД-35-71#78  

Асеновград,с.Нови извор,с вх. № РД-35-71#81  

Асеновград,с.Боянци,с вх. № РД-35-71#82  

Калояново,с.Калояново,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Дълго поле,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Ръжево, с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Ръжево конаре,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Житница,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Горна махала,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Черноземен,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Долна махала,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Песнопой,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Бегово,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Дуванлии,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Сухозем,с вх. № РД-35-71#79  

Калояново,с.Главатар,с вх. № РД-35-71#79  

 

Г-жа Татяна Богоева от ОД “Земеделие“-Пловдив постави въпроса за разрешение 

относно провеждане на теренни проверки от служители на ОД “Земеделие“-Пловдив на 

референтни парцели в зони и землища в ЛСР обявени със заповед за инфектирани, и 

мерките които да бъдат съблюдавани във връзка с т.III на заповед РД-48-48/31.07.2019 

на министъра за земеделието, храните и горите. Беше уточнено, че след координиране с 

ОДБХ И РДГ на следващото заседание на комисията на 02.09.2019 г. ще се приеме 

решение. 

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:            

Доника Николова                 (П) 

Член на епизоотична комисия област Пловдив 

Старши експерт в отдел ДСРР 



 


