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ПРОТОКОЛ 

 

от заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана  

 

Днес, 13.01.2011 г. в заседателната зала на Областна администрация 

Монтана се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област 

Монтана. 

 

В заседанието взеха участие : 

1. Ивайло Алексиев – заместник областен управител на област Монтана; 

2. д-р Людмил Антов – директор на Регионална ветеринарно – 

медицинска служба /РВМС/ – Монтана; 

3. Манол Йорданов – мл. експерт дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Монтана; 

4. Нели Кръстева Спасова – упълномощен представител на Областна 

дирекция ”Земеделие” – Монтана; 

5. инж. Пламен Илиев Найденов – инсп. ГЗ „Радиационна химическа и 

биологическа защита” при ОУ „Гражданска защита” - Монтана; 

6. д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионалната инспекция по 

опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ – Монтана; 

7. Валери Георгиев Първанов – гл. експерт „Опазване на БР и ГМО” – 

Регионална инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/  – 

Монтана”; 

8. инсп. Радостин Цветанов Тинчев – полицейски инспектор „Контрол над 

общоопасните средства” в сектор „Охранителна полиция” към отдел 

„Охрана на обществения ред и териториална полиция” при ОД на МВР - 

Монтана; 

9. инсп. Кристин Петков Димитров - Специализирано полицейско 

управление – Монтана, дирекция „Специализирани полицейски сили” 

при МВР; 

10. инж. Стоян Радов Петров – гл. специалист в Регионална дирекция по 

горите – гр. Берковица; 

11. инж. Стоян Василев Аврамов – сдружение „Ловно-рибарско дружество 

Огоста” – гр. Монтана; 

12. Милен Методиев – и.д. „Рибарство и контрол” – сектор Монтана към 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. 

 

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Петров – областен управител на 

област Монтана, който запозна присъстващите с причината за днешното заседание 

на Комисията, а именно констатираното огнище на болестта Шап в с. Кости, община 

Царево, област Бургас. Г-н Петров призова членовете на Комисията да се запознаят 

с набелязаните ограничителни мерки в Заповед № РД 06-1/12.01.2011 г. на 

Областен управител на област Монтана, които се предприемат с цел предпазване на 

животните на територията на област Монтана от разпространението на болестта шап 

по двукопитните животни, като особено внимание да обърнат на т. 1 от Заповедта, с 

която се въвежда забрана на търговията с двукопитни животни на импровизираните 
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„животински пазари” на територията на областта и ако счетат за необходимо, някои 

от мерките да се променят. 

След това думата бе дадена на д-р Антов, който обясни каква е ситуацията 

към настоящия момент. Последния регистриран случай шап е бил през 1996 г.  В 

момента вирусът идва от границата ни с Турция. Азиатската част на Турция е 

проблемна по отношение на шапа – шапът е стационарно заболяване в някои част на 

Азия. Също така от азиатската част на Турция по време на празника Курбан- Байрам 

са внесени 130 000 – 140 000 агнета в европейската част на Турция. д-р Антов 

разясни защо болестта шап е толкова опасна. Това е една от най-заразните болести 

по животните, с големи икономически загуби, с ниска смъртност при възрастните 

животни, но с висока смъртност при младите. Прието е заразените животни да не се 

лекуват, тъй като възрастните животни преболедуват, но продължават да разнасят 

вируса, което е още по-опасно. В Англия преди няколко години при последния 

случай на появата на огнище на шап са били унищожени над 7 милиона животни. 

Диагнозата е поставено много късно – не е имало кой да постави диагнозата, тъй 

като била смятана за изчезнала. 

В цялата страна е наложена забранена на търговията с двукопитни 

животни. В България има само 11 регистрирани животински пазари. 

Ситуацията е сериозна, тъй като на територията на област Монтана има 

няколко големи ферми, в с. Добри дол се намира може би най-голямата кравеферма 

в България, и ако се констатира случай на болестта, това означава да се унищожат 

всички животни, което ще доведе до големи икономически загуби. Важното е в 

рамките на 3 месеца да няма нови случаи, след което ще отпадне забраната. 

инж. Стоян Аврамов попита дали има някаква забрана за лова на диви 

прасета, дали е желателно е да се ловува към този момент. 

д-р Антов отговори, че забрана има само за област Бургас. 

Г-н Ивайло Алексиев предложи на Комисията да бъде гласувана издадената 

Заповед № РД 06-1/12.01.2011 г. на Областен управител на област Монтана в този 

си вид или ако има предложения, тя да бъде променена. Присъстващите 

единодушно подкрепиха ограничителните мерки, посочени в Заповедта, за 

предпазване на животните на територията на област Монтана от разпространението 

на заболяването. 

инж. Пламен Найденов сподели, че в ОУ „Гражданска защита” има в 

наличност 4 тона хлорна вар с изтекъл срок на годност, която би могла да се 

използва за дезифекция във фермите. На въпроса от страна на д-р Рени Славкова за 

цената й, инж Найденов предположи че ще е безвъзмездно, тъй като „Гражданска 

защита” трябва да я предадат на определена фирма, на която да платят 

транспортните разходи, а по този начин си спестяват тези разходи. 

Г-н Ивайло Алексиев благодари на всички за участието и закри 

заседанието. 

 

 

Председател:  П 

 / Ивайло Алексиев / 

 

 

Зам. председател: П 

  /д-р Людмил Антов/ 

 

 

Протоколчик:  П 

  / инж. М. Йорданов / 


