
 

 

                                               
 
 

                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

                            Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 

                                                          заседание на 
                         Областната епизоотична комисия на област Монтана  

                       28.12.2016 г. 
 

    Днес, 28.12.2016 г. в Областна администрация Монтана се състоя заседание на 
Областната епизоотична комисия. 
 
 Участие в заседанието взеха както следва: 

 
 1.  Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана 
 2.  Д-р Людмил Антов – представител на ОД на БАБХ – Монтана  3.   
 4.  Денис Хилмиев  –   представител на ОД на МВР - Монтана 
 5.  Езекия Езекиев – ръководител на ДАНС - Монтана  
 6.  д-р Даниела Караджова – представител на РЗИ - Монтана 

 7.  Златко Живков – кмет на община Монтана 

8.  Мариус Конов – секретар на община Монтана 
 

  
 Заседанието откри Областният управител, който приветства присъстващите с добре 
дошли и обяви дневния ред както следва: 

1. Предприемане на действия за неутрализиране на установено огнище на 
заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците в област Монтана и 

превантивни действия за недопускане на разпространението на заболяването на 
територията на областта.  

2.   Разни 
  
След като от страна на членовете не бяха направени предложения за допълване на 

дневния ред той бе одобрен и думата бе дадена на д-р Людмил Антов за представяне на 

епизоотичната обстановка в област Монтана и дейностите, които ще бъдат предприети от ОДБХ 

Монтана във връзка с констатираното огнище на заболяването Високопатогенна инфлуенца по 
птиците в кв. Мала Кутловица на гр. Монтана. 

 Представителят на ОД на БАБХ в Монтана уведоми присъстващите, че със Заповед № 
РД-11-2632/28.12.2016 г. на Директора на Българската агенция по безопасност на храните е 
обявено първично огнище на Инфлуенца тип А в животновъден обект в кв. Мала Кутловица, гр. 
Монтана. 

 С оглед на констатираните и в други области от страната огнища на инфлуенца по 
птиците са въведени забрани по отношение провеждането на пазари и тържища на живи 
домашни птици, любителски риболов и лов на пернат дивеч за територията на цялата страна. 
Подробно са разписани стъпките, които следва да бъдат предприети от страна на длъжностните 
лица към отдел “Здравеопазване на животните” при ОД на БАБХ съвместно с представителите 
на ведомствените териториални структури, общинските и частно практикуващите ветеринарни 
лекари. Със Заповед на Директора на БАБХ № РД-11-2633/28.12.2016 г. е наредено на ОДБХ – 

Монтана да извърши принудително убиване по хуманен начин и загробване на всички 

засегнати и контактни птици в животновъдния обект в гр. Монтана. 
По отношение на неутрализирането на установеното в кв. Мала Кутловица огнище  д-р 

Антов поясни, че ще бъдат предприети законово регламентираните мерки, свързани с хуманно 
умъртвяване и загробване на домашните птици, санитарна обработка на огнището (двора), 
ежедневни клинични прегледи в 3-километровата зона и въвеждане на постоянно наблюдение 

и контрол в обхвата на 10-километровата зона около огнището. 
В допълнение към представените данни д-р Людмил Антов запозна участниците в 

заседанието и с конкретни насоки за превенция и контрол на заболяването, които включват  
организиране на съвместни проверки с представителите на горските стопанства и ловно-
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рибарските сдружения по отношение на прелета на диви мигриращи птици, следене за 

отклонения в здравословното състояние на птиците в това число и за евентуално наличие на 

трупове на умрели птици. От съществено значение е и контролът, осъществяван съвместно със 
служителите на МВР върху пазарите за живи животни и птици и вземане на мерки при 
констатирани нередности. В случай на завишена смъртност, по-висока от нормалната за период 
повече от два дни, незабавно следва да се уведоми отдел “Здравеопазване на животните” към 
ОДБХ Монтана на тел. 096/300 202 или 096/ 300 204.  

В допълнение към темата, касаеща превенцията и контрола върху заболеваемостта д-р 
Антов представи и конкретни данни от информационната система на ЕС (ADNS) за обявяване на 
особено опасни болести по животните. Той обърна внимание върху установените огнища на 
Високопатогенна инфлуенца H5N8 на територията на редица Европейски държави като 
Германия, Нидерландия, Австрия, Швейцария и др. 

Посредством слайдова презентация и информационни брошури представителят на 
ОДБХ - Монтана разясни в детайли основната симптоматика и спецификата на протичане на 

заболяването при птиците.  
При осъществяването на превенция контролните органи следва да следят с повишено 

внимание за клинични признаци като невъзможност за изправен стоеж, парези, 
некоординираност, намалена консумация на вода и фураж, респираторни проблеми и общи 
нарушения в поведението. 

В резултат от проведените обсъждания и предвид необходимостта от предприемане на 
незабавни действия за недопускане разпространението на заболяването Високопатогенна 

инфлуенца по птиците в област Монтана Областната епизоотична комисия взе РЕШЕНИЕ със 
заповед на Областния управител на област Монтана да бъде сформиран Междуведомствен 
оперативен щаб за контрол и ликвидиране на заболяването Инфлуенца по птиците на 
територията на област Монтана, в чиито състав ще бъдат включени представители на 
Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана, Териториална дирекция “Национална 
сигурност” - Монтана и Областна дирекция на МВР – Монтана. Посредством редовни заседания 

Междуведомственият щаб ще изпълнява следните функции и задачи: 
1. Вземане на решения с цел упражняване на ефективен контрол върху търговията, 

извършваща се на импровизираните пазари за животни и птици в област Монтана 

2. Осъществяване на ефективен контрол върху транспортирането на животни и птици 
на територията на областта. 

3. Упражняване на ефективен контрол върху изпълнението на мерките за биосигурност 
в птицефермите и вземане на решение за своевременно и цялостно ликвидиране на 

новопоявили се огнища на Инфлуенца. 
Кметовете на всички общини в областта ще бъдат уведомени за създаването на 

Междуведомствения оперативен щаб и ще информират по подходящ начин обществеността и в 
частност земеделските стопани в общините относно необходимостта да се спазват въведените в 
национален мащаб забрани, да се следи постоянно за завишена смъртност, необичайно 
поведение или симптоматика при домашните птици и при съмнение незабавно да се уведомят 
общинските и частно практикуващите ветеринарни лекари, като и ОДБХ. 

В заключение д-р Антов благодари на присъстващите за вниманието и поясни, че е 
стриктното спазване на въведените превантивни мерки е от съществено значение предвид 
факта, че в област Монтана като цяло се отглеждат голям брой домашни птици. 

В рамките на точка 2 от дневния ред г-н Петров предостави думата на участниците в 
комисията за въпроси и коментари по обсъжданите проблеми и дейността на контролните 
органи, но от тяхна страна допълнителни коментари не постъпиха, предвид което дневният ред 

на заседанието бе изчерпан и то бе закрито. 
 
 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

Областен управител на област Монтана 
и Председател на Областната епизоотична комисия 
/п/ 
 
 

 

 
 
 
 
Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС  
/п/ 
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