
     

Изх № ОКД-03-1 

27.11.2019 г. 

                                Протокол  № 8/26.11.2019 г. 

       От заседание на областна епизоотична комисия на област Пловдив 

Днес 26.11.2019 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 заяви на комисията заяви, че дневният ред включва само една точка, а 

именно взетите мерки за недопускане поява на заболявания, на територията на област 

Пловдив. Нямаше допълнителни предложения и дневният ред беше приет единодушно. 

      По първа и единствена точка от дневния ред: инж. Керин, даде думата на д-р 

Камен Янков – Директор на ОДБХ- Пловдив. 

      Д-р Янков обърна внимание на епизоотичната обстановка съобщи за мерките за 

превенция и контрол, благодари на всички, които са спазили мерките и контрола, които 

се оказват положителни. Направени са и се правят проби, до момента няма 

положителни и съмнителни. 

     Директорът на РДГ инж. Димитров обясни, за момента единственият случай, които 

се наблюдава е Стопанска дружина Новаково. Всички са предприели действия има над 

3000 претърсвания, както и провеждането на групов лов, който има за цел да намали 

популацията на диви свине. 

       Вече са раздадени комплекти, с които да се вземат проби от дивите свине и да се 

дават за изследване от лабораториите. Простреляни са около 1070 прасета, няма 

положителни резултати. 

      Д-р Шиков попита за броя на дивите прасета, колко са за в момента и до каква 

бройка трябва да са по план. 

      Инж. Димитров обясни, по план би трябвало да се стигне до около 3500 прасета, а в 

момента те са 5120. За начало са започнали с около 100-140 избити прасета на седмица 

в област Пловдив, в разрешените ловни дни събота и неделя. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ 

Инж. ДИМИТЪР КЕРИН (П) 

Заместник областен управител 

 

Изготвил: 

Доника Николова (П) 

Старши експерт в отдел ДСРР 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 


