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ПРОТОКОЛ № 7/17.09.2019 г.
От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив
Днес 17.09.2019 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, д-р Михаил Кръстев – ОДБХ, Пловдив,
г-жа Стефка Димитрова – РДПБЗН, Пловдив, гл. инсп. Костадин Спасов – ОДМВР,
Пловдив, майор Димитър Димитров РС „Военна полиция“ – Пловдив, инж. Димитър
Жекин – 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 - Председател на областна епизоотична комисия на област Пловдив,
представи дневния ред включващ:
1. Информация от РДГ, във връзка с регистрираните случаи по диви свине с „АЧС“
ЛРД „Павелско“, в землището над гр. Перущица и в БИСД Папратавица.
2. Информация от ОДБХ за Процедура за изплащане на компенсации за
дезинфекция на дворовете на стопаните доброволно заклали своите прасета.
3. Разглеждане на нови представени списъци от кметовете/кметските наместници
на населените места включени в обхвата на помощта
4. Преустановяване разглеждането на представени списъци от кметове/кметски
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.
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 - РДГ Пловдив докладва, че във връзка със случаи на АЧС
в ЛРД „Павелско“, в землището над гр. Перущица и в БИСД Папратавица са направени

1026 претърсвания. Убити са 254 бр. диви свине и пробата им е отрицателна. Няма
намерени заразени трупове.
По точка втора:
Д-р Михаил Кръстев от ОДБХ докладва, че изплащането продължава по
установения ред. Подадени са 727 бр. заявления, които ще бъдат разгледани и приети, и
ако има допълнителни средства ще бъдат изплатени на стопаните.
По точка трета:
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 на областна епизоотична комисия на
област Пловдив предложи и единодушно прие:
Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен
управител, както следва:
Асеновград, с. Конуш, с вх. № РД-35-71#114
Стамболийски, с. Куртово Конаре,

с вх. № РД-35-71#117 и вх. № РД-35-71#119

Стамболийски, гр. Стамболийски, с вх. № РД-35-71#113
Стамболийски, с. Йоаким Груево, с вх. № РД-35-71#113
Стамболийски, с. Три водици, с вх. № РД-35-71#113
Брезово, с. Чоба, с вх. № РД-35-71#118
По точка четвърта:
Във връзка с преустановяване разглеждането на представените списъци от
кметовете/кметските наместници на населените места включени в обхвата на помощта,
председателят на областна епизоотична комисия на област Пловдив предложи и
присъстващите гласуваха с 23 гласа ЗА и 2 ПРОТИВ.
Комисията прие следното решение:
Преустановява
разглеждането
на
представените
списъци
от
кметовете/кметските наместници на населените места включени в обхвата на
помощта.
По точка пета:
Във връзка с постъпило писмо от В. Панчева – Директор на ОД „Земеделие“,
Пловдив, относно разглеждане на искане за получаване на разрешение за достъп до
цитирани землища, инж. Димитър Керин предложи и епизоотична комисия с
единодушие прие следното решение:

Разрешава на служители на ОД „Земеделие“-Пловдив да извършат проверките
на физическите блокове в срок до началото на месец Октомври 2019 г., като се
съблюдават всички мерки за сигурност и превенция от разпространение на
Африканска чума по свинете в следните землища, както следва: общ. Брезово, з-ще
Брезово; общ. Кричим, з-ще Кричим; общ. Куклен, з-ще Куклен и Руен; общ. Марица,
з-ще Костиево, Маноле, Рогош, Трилистник; общ. Перущица, з-ще Перущица; общ.
Първомай, з-ще Градина, Езерово, Крушево; общ. Раковски, з-ще Стряма и Чалъкови;
общ. Родопи, з-ще Цалапица, Храбрино, Брестовица; общ. Садово, з-ще Милево,
Поповица, Чешнегирово; общ. Стамболийски, з-ще Триводици; общ. Съединение, зще Голям Чардак, Драгомир, Любен, Неделево, Царимир, Церетелево.
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
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