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      От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

Днес 24.03.2020 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 две точки, 

а именно:  

1. Информация  за епизоотичната обстановка в страната и област Пловдив 

1.1 Информация за ново обявено огнище на Инфлуенца (А) по птиците в 

животновъден обект област Пловдив, с. Маноле, общ. Марица. 

1.2 Информация за ново обявено огнище на Африканска чума по свинете 

по диви свине, обл. Пловдив, ДГС Клисура, общ. Карлово 

2. Разни 

Дневния ред бе приет от епизоотичната комисия.                                                       

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 две нови заповеди от 

изпълнителния директор на БАБХ: 

- Заповед № РД-11-741/20.03.2020 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти, с цел ограничаване на 

разпространението на вируса на високо патогенна инфлуенца по 

птиците, появила се на територията на Република България. 

- Заповед № РД-11-696/18.03.2020 г., относно придвижването на свине. 

  Д-р Камен Янков, ОДБХ-Пловдив, докладва за епизоотичната обстановка в 

страната и региона, към днешна дата на територията на област Пловдив има 

регистрирано огнище за инфлуенция по птиците в село Маноле. 

 Птиците в обекта в с. Маноле са унищожени, 39 000 бр. кокошки носачки. 

Приключени са всички огнища за момента. Километрови зони има, но огнища не. 

Имало е среща с всички фермери, които отглеждат, произвеждат и търгуват с 

птици, както и с всички заинтересовани 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 е горд, че срещата която е създадена е благодарение на 

него и на директора на ОДБХ- Ст.Загора, както и изработката на мерките и 

ограниченията. Има инкубационен период, който е 21 дни, вземане на адекватни мерки, 

много ограничения, 4-пъти всяка една фирма, ще бъде проверявана и изследвана 

годишно, официалният контрол ще бъде за сметка на държавата. 

Включи се и инж. Жекин, от РДГ-Пловдив, той информира, че е дадена проба за 

изследване от диво прасе, от района на гр. Клисура, която вече е обявена със Заповед, 

всичко необходимо е направено. Дивото прасе е било отстреляно, след което е пратена 

проба, която е била положителна, прасето е загробено, мястото е дезинфекцирано, след 



което са отстреляни и други диви прасета, на които пробите са им отрицателни. Инж. 

Жекин каза, че за момента това са добри показатели и с надежда за все повече 

отрицателни проби. Д-р Янков добави, че до 23.03.2020 г., пробите по Африканска 

чума по свинете и грип А по птиците, няма положителна проба.  

 По точка втора инж. Димитър Керин, каза че редовната епизоотична комисия 

за момента ще бъде отлагана, заради проблемното положение на страната, членовете на 

комисията ще бъдат уведомени кога ще бъде следващата среща. 

 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  
 

 


