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От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив
Днес 10.03.2020 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 три точки, а именно:
1. Информация за нови обявени огнища на Инфлуенца (А) по птиците в
животновъдни обекти област Пловдив
- С. Болярино, общ. Раковски
- С. Стряма, общ. Раковски
- С. Трилистник, общ. Марица
2. Епизоотичната обстановка в страната и областта
3. Разни
Дневния ред бе приет от епизоотичната комисия.
По точка първа от дневния ред: инж. Керин, даде думата на д-р Камен Янков – ОДБХПловдив.
Д-р Камен Янков, ОДБХ-Пловдив, докладва за епизоотичната обстановка в страната и
региона, към днешна дата на територията на област Пловдив има регистрирани огнища за
инфлуенция по птиците в селата: Болярино, Трилистник и Стряма.
Птиците в обектите в Раковски, Пъдарско и Стряма са унищожени, днес и утре ще
продължат в Трилистник и Болярино, където пък има 3700 бр. патици и кокошки носачки.
Утре ще има среща с всички фермери, които отглеждат, произвеждат и търгуват с
птици, за да обсъдят, мерките, които са предложени, както и за обмяна на мнения и становища,
които трябва да изпълним, за да не се допускат грешки и недоразумения.
Д-р Янков каза още, че има инкубационен период, който е 21 дни и ще продължат
проверките по птицевъдните обекти, за момента има създадени 7 административни акта, лекари
ще продължават да вземат проби.
По втора точка се включи инж. Жекин, от РДГ-Пловдив, той информира, че е дадена
проба за изследване от диво прасе, от района на гр. Клисура, а д-р Янков добави, че пробата е
взета от д-р Бадарова и чакат резултати.
По точка трета, нямаше разисквания, нито въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе приключено.
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