
Изх. № РД-18-75 

02.09.2019 г. 

ПРОТОКОЛ  № 5/02.09.2019 г. 

От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

         Днес 02.09.2019 г. (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 и председател на Областна епизоотична комисия на област Пловдив. 

На заседанието присъстваха кметове и представители на общини на област Пловдив, 

членовете на епизоотичната комисия, старши инспектор Йордан Михов РДПБЗН - Пловдив, гл. 

инсп. Костадин Спасов ОДМВР - Пловдив, майор Димитър Димитров РС „Военна полиция“-

Пловдив, инж. Цветелина Кънева - БДИБР, 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.  

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

председател на комисията, който след проверка установи, че има кворум и Комисията може да 

приема легитимни решения. 

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 над гр. Перущица и в БИСД 

Папративица; 

2. Информация от ОДБХ за Процедура за изплащане на компенсации за 

дезинфекция на дворовете на стопаните доброволно заклали своите прасета; 

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

помощта със село Пъдарско, Община Брезово  

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

на населените места включени в обхвата на помощта; 

5. 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. 

След гласуване, с единодушие, предложеният дневен ред бе приет и стана дневен ред на 

заседанието на Епизоотичната комисия, след което даде думата на инж. Димитър Жекин - РДГ 

Пловдив. 

 

По точка първа: 

Инж. Димитър Жекин докладва, че в инфектираните зони на Бяла черква и Перущица е 

ограничен достъпа, извършени са обходи в ДГС – Пловдив и Тракия, и няма констатирани нови 

огнища. 

Поиска допълнително съдействие от органите на МВР във връзка с проверките, които ще 

се проведат през почивните дни относно ограничението в района на Върховръх. 

гл. инсп. Костадин Спасов докладва, че няма информация за констатирани инциденти, 

като заяви, че ще окажат пълно съдействие. 

 

По точка втора: 

Д-р Янков докладва, че стартира изплащането на компенсации от три екипа. 

Заявления са подали 1522 души, част от които не отговарят на изискванията и липсват 

списъци от 15 населени места, което затруднява изплащането на средствата. 

В 3 случая в с. Болярци се отглеждат свине майки и прасета, като собствениците 

отказват да ги умъртвят. Във връзка с констатираното ще бъде сезирана прокуратурата. 



Д-р Янков даде обяснение, че всеки ден до 16 часа ще заявяват определена сума, която 

щесе изплаща на стопаните по места на следващия ден. Който не може да си получи 

срествата в определения час ще получи съдействие за по-късно изплащане или чрез касата 

на ОДБХ до 18,00 часа. До сега са наредени средствата за 152 души от общо 222 заявили 

плащане по банков път. 

 

По точка трета:  

Инж. Керин взе думата, по постъпила информация от кмета на община Брезово, с. 

Пъдарско в състава на която има село попадащо извън 20-километровите зони, следва 

обхвата да бъде допълнен с населеното място в съответната община и го предложи на 

комисията за гласуване. 

Комисията единодушно взе решение: 

Допълва списъка със с. Пъдарско, община Брезово, което да се включи в 

обхвата на помощта. 

 

По точка четвърта: 

Разгледахме списъците, предоставени от кметове и кметски наместници на 

населените места, попадащи в обхвата на 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: 

Родопи,с.Цалапица,с вх. № РД-35-71#90 

Марица,с.Войводиново,с вх. № РД-35-71#97 

Марица,с.Динк,с вх. № РД-35-71#97 

Марица,с.Желязно,с вх. № РД-35-71#97 

Марица,с.Ясно поле,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Рогош,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Манолско конаре,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Трилистник,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Бенковски,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Войсил,с вх. № РД-35-71#100 

Марица,с.Скутаре,с вх. № РД-35-71#100 

Асеновград,с.Боянци,с вх. № РД-35-71#92  

Брезово, с.Пъдарско, с вх. № РД-35-71#96 

Първомай, гр.Първомай, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, кв.Дебър, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, кв.Любеново, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, с.Градина, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, с.Поройна, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, с.Татарево, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, с.Караджалово, с вх. № РД-35-71#99 

Първомай, с.Крушево, с вх. № РД-35-71#99 



Първомай, с.Виница, с вх. № РД-35-71#99 
По точка пета: 

Във връзка с поставения въпрос от г-жа Татяна Богоева от ОД “Земеделие“-Пловдив, 

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 

на земеделието, храните и горите председателя на Областна епизоотична комисия инж. 

Керин, разясни, че няма пречка да се извършат теренни проверки в с. Беловица и с. Мало 

Крушево, община Хисаря. Цитираните населени места не попадат в инфектираните зони. 

 

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:            

Анна Паскалева                      (П) 

Гл. експерт в отдел ДСРР 
 


