
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  15.10.2020 г. 

 

Днес 15.10.2020 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация  

Монтана се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия. 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

инж. Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана 

 

1. д-р Герго Гергов – директор на ОД на БАБХ – Монтана 

2. д-р Людмил Антов – представител на ОД на БАБХ – Монтана 

3. Генади Горанов – представител на РДПБЗН - Монтана 

4. инж. Иван Николов – представител на РДГ „Берковица“ 

5. Александър Аврамов – представител на ОД на МВР – Монтана 

6. Радостин Тинчев – представител на ОД на МВР - Монтана 

7. Валери Първанов – представител на РИОСВ - Монтана 

8. инж. Радостина Михайлова – представител на ОПУ – Монтана 

9. Жанет Попова – представител на ОД „Земеделие“ – Монтана 

10. Ива Карагьозова – представител на ТДНС - Монтана 

11. инж. Иван Петков – директор на ТП ДГС „Монтана“ 

12. инж. Красимир Вълков – директор на ТП ДГС „Чипровци“ 

13. инж. Милко Благоев – директор на ТП ДГС „Говежда“ 

14. инж. Георги Раев - представител на ТП ДГС „Брусарци“ 

15. Петър Димитров – зам.кмет на община Брусарци 

16. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец 

17. Миглена Велкова – представител на община Лом 

18. Румяна Динчева -  секретар на община Медковец 

19. Венета Бранкова – представител на община Якимово 

20. Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново 

21. Надежда Нончева – представител на община Монтана 

22. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи 

основните акценти в дневния ред, както следва: 

1. Африканска чума по свинете – епизоотична обстановка в страната и чужбина. 

2. Запознаване със Заповед № РД 11-2222 от 05.10.2020 г. на Изпълнителния 

директор на БАБХ. Напомняне за указанията, одобрени със Заповед № РД 48-

3 от 06.01.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, касаещи 

мерките за биосигурност в ловностопанските райони.  

3. Запознаване с Наредба №4 от 23.09.2020 на Министерство на 

здравеопазването и Министерство на земеделието, горите и храните за надзор 

и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и 

ликвидирането им 

4. Разни. 

 



Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://montana.government.bg/, e-mail: montana@montana.government.bg  

 

В т.1 от дневния ред присъстващите получиха информация за актуалната 

епизоотична обстановка в страната и областта по отношение на заболяването 

Африканска чума по свинете (АЧС), като от данните, представени от директора на 

ОДБХ – Монтана -  д-р Герго Гергов стана ясно, че за периода 25.09 – 10.10.2020 г. 

в страната са установени едно първично огнище на заболяването при домашни свине 

и 14 вторични случая при диви свине. Огнището при домашни свине е във ферма, 

намираща се на територията на община Троян, където са умрели 8 животни, а 546 са 

впоследствие евтаназирани с цел ликвидиране на заразата.  

През посочения по-горе период положителни случаи на Африканска чума при 

домашни и диви свине на територията на област Монтана не са установени. 

По отношение на съгласувателните процедури за одобряване на подадените 

от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични 

животински продукти в населените места стана ясно, че към 15.10.2020 г., на 

територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 83 терена за 

загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. Данните за 

одобрени терени по общини са както следва: Община Берковица – 18 терена, 

Община Монтана – 20 терена, Община Лом – 10 терена, Община Бойчиновци – 10 

терена, Община Брусарци – 8 терена, Община Вълчедръм – 7 терена, Община 

Якимово – 5 терена, Община Медковец – 2 терена, Община Вършец – 2 терена, 

Община Чипровци – 1 терен.  

В рамките на т.2 представителите на ОДБХ запознаха аудиторията със 

Заповед № РД 11-2222/05.10.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, като 

наред с това на участващите в заседанието представители на ловни сдружения им 

бяха припомнени указанията, въведени със Заповед на Министъра на земеделието, 

храните и горите № РД 48-3/06.01.2020 г. относно мерките за биосигурност в 

ловностопанските райони. От страна на Регионалната дирекция по горите в 

Берковица беше представена обобщена информация за броя отстреляни диви свине 

в областите Видин, Враца и Монтана, от която стана ясно, че в рамките на 

проведените до настоящия момент ловни излети (3-4 и 10-11 октомври 2020 г.) на 

територията на 3-те области са отстреляни съответно 60 и 39 прасета, което е 

значително по-малко в съпоставка със същия период на 2019 г. Инж. Иван Николов 

от РДГ информира участниците в заседанието, че ловци от всички ловни сдружения 

споделят притесненията си от факта, че през настоящата година в горите се срещат 

все по-малко диви прасета. 

В рамките на т.3 д-р Людмил Антов представи на вниманието на 

присъстващите основните аспекти в Наредба на Министерство на здравеопазването и 

Министерство на земеделието, храните и горите №4/23.09.2020 г., касаеща 

осъществяването на надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, 

ограничаването и ликвидирането им. Д-р Антов обърна внимание на цялостния 

механизъм за осъществяване на надзор, като акцентира върху съвместните 

координирани действия между контролните органи и взаимодействието с местното 

самоуправление. 

По т.4 „Разни“ не постъпиха коментари или предложения от страна на 

присъстващите, предвид което дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 

/П/ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  /П/    

             Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС, 15.10.2020 г. 
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