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10.09.2019г.

ПРОТОКОЛ № 6/10.09.2019 г.
От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив
Днес 10.09.2019 г. (вторник) 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, Мирослав Димитров - Директора на РДГ 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, който след проверка установи, че има кворум и
Комисията може да приема легитимни решения.
Инж. Керин, представи дневния ред включващ:
1. Информация от РДГ, във връзка с регистрираните случаи по диви свине с „АЧС“
ЛРД „Павелско“, община Чепеларе и попадащите в инфектираната зона на ЛСР
на територията на Пловдивска област.
2. 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
3. Информация от ОДБХ за Процедура за изплащане на компенсации за
дезинфекция на дворовете на стопаните доброволно заклали своите прасета.
4. Разглеждане на нови представени списъци от кметовете/кметските наместници на
населените места включени в обхвата на помощта
След гласуване, с единодушие, предложеният дневен ред бе приет и стана дневен
ред на заседанието на Епизоотичната комисия, след което даде думата на инж. Мирослав
Димитров - РДГ Пловдив.
По точка първа:

Инж. Мирослав Димитров - Директора на РДГ Пловдив докладва, че има случаи
на АЧС в ЛРД „Павелско“, община Чепеларе със Заповед РД 11-1836/04.09.2019 г. на
Изпълнителния директор на БАБХ и във връзка със Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г.
на МЗХГ се забранява достъпа до ловностопанските райони, попадащи в
инфектираните зони, както следва:
- Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Нареченски бани I към ТП ДГС –
Асеновград;
- Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Нареченски бани II към ТП ДГС
– Асеновград;
- Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Добралък към ТП ДГС –
Пловдив;
- Държавен ловностопански район /ДЛСР/ Кормисош-Сливу към ТП ДЛС –
Кормисош;
- Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Лъки към ТП ДЛС – Кормисош.
Инж. Мирослав Димитров - 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, поради опасност от пожари, възникване на каламитети и с цел не похабяване на
вече добитата дървесина, определя транспортиране в 10 /десет/ дневен срок на вече
добитата на временен склад дървесина от определената инфектирана зона по Заповед РД
11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ, съгласно определени от ОДБХ мерки за биосигурност,
Предложението беше единодушно прието от епизоотичната комисия, която взе следното
решение:
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 10 /десет/ дневен срок на вече добитата на временен склад
дървесина от определената инфектирана зона по Заповед РД 11-1836/04.09.2019 г. на
БАБХ, съгласно определени от ОДБХ мерки за биосигурност.
По точка втора:
Инж. Мирослав Димитров докладва, че има 800 претърсвания, поставени са 21
капана, в които са уловени 15 диви свине и са изпратени за проба. Пробите са били
отрицателни. В инфектираните зони на Бяла черква и Перущица е ограничен достъпа,
извършени са обходи в ДГС – Пловдив и ДЛС Тракия и няма констатирани нови огнища.
По точка трета:
Д-р Янков от ОДБХ - Пловдив взе думата и докладва, че до момента са изплатени
на 902 стопани дължимите суми, изплащането продължава. Също така д-р Янков
благодари на кметовете на общини, както и на всички граждани за стриктното
изпълнение на възложените задачи.
По точка четвърта:
Разгледахме ново предоставените списъци от кметове и кметски наместници на
населените места, попадащи в обхвата на 20 километровите 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 комисията единодушно реши:
Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен
управител, както следва:
Раковски, гр.Раковски, с вх. № РД-35-71#105
Раковски,с.Шишманци,с вх. № РД-35-71#106
Раковски,с.Белозем,с вх. № РД-35-71#110
Съединение,гр.Съединение,с вх. № РД-35-71#104
Съединение,с.Правище,с вх. № РД-35-71#104
Съединение,с.Найден Герово,с вх. № РД-35-71#104
Съединение,с.Неделево,с вх. № РД-35-71#104
Калояново,с.Калояново,с вх. № РД-35-71#103
Калояново,с.Дълго поле,с вх. № РД-35-71#103
Калояново,с.Ръжево конаре,с вх. № РД-35-71#103
Калояново,с.Житница,с вх. № РД-35-71#103
Калояново,с.Сухозем,с вх. № РД-35-71#103
Калояново,с.Главатар,с вх. № РД-35-71#108

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)
Старши експерт в отдел ДСРР

