
 

 

                                               
 
 

                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

                            Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 

                                                         заседание на 

                         Областната епизоотична комисия на област Монтана  

                        14.06.2016 г. 

 

    Днес, 14.06.2016 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 

 От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие, както 

следва: 

1. Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана и председател на 

Областната епизоотична комисия. 

2. д-р Боряна Гарванска – главен инспектор в ОД на БАБХ – Монтана и 

зам.председател на Областната епизоотична комисия; 

3. д-р Даниела Караджова - директор на дирекция НЗБ към РЗИ – Монтана; 

4. Ростислав Василев – представител на отдел „Рибарство и контрол” – Западна 

България към Главна Дирекция „Рибарство и контрол”; 

5. Комисар Цветомил Христов - зам. директор – ОД на МВР – Монтана; 

6. инж. Стоян Петров – главен експерт в РДГ – Берковица; 

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

инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/ - Монтана; 

8. Жанет Попова – за представител на ОД „Земеделие”; 

9. инж. Костантин Костов – ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско 

дружество Огоста” – гр. Монтана; 

10. Генади Горанов – началник сектор „Център за подготовка на кадри” към 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. 

Монтана; 

11. Георги Аврамов – инспектор в Зонално жандармерийско управление – гр. 

Монтана; 

 

 

 Участие в заседанието взеха и: 

 

1. Ирена Иванова – представител на община Брусарци; 

2. Мирослав Тонов – представител на община Берковица; 

3. Бисер Йончев – представител на РПУ МВР – Берковица; 

4. Надя Дамянова – представител на община Георги Дамяново; 

5. Любимка Копривчина – представител на община Вълчедръм; 

6. Владимир Владимиров – началник на РУ на МВР Лом; 

7. д-р Людмил Антов – началник отдел в ОДБХ – Монтана; 

8. Стефан Герасимов – представител на ОБС – Медковец; 

9. Румяна Динчева – секретар на община Медковец; 

10. Трайко Георгиев – представител на ОБС – Якимово; 
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11. Пенка Пенкова – кмет на община Лом; 

12. Миглена Велкова – представител на община Лом; 

13. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци; 

14. Димитър Мишорев – представител на РУ „Полиция” – Вършец; 

15. Денис Хелмиев началник отдел „ОП” в ОДМВР – Монтана; 

16. Сияна Тодорова – представител на община Якимово; 

17. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец; 

18. Ивайло Цветанов - председател на комисия по здравеопазване, социална 

политика и екология в ОБС – Вършец; 

 

 

 Заседанието откри г-н Ивайло Петров, който приветства присъстващите с добре 

дошли и обяви дневния ред: 

 

1. Болестта Заразен нодуларен дерматит по говедата – Огнища и мащаби на 

разпространение на болестта в Р България към днешна дата – мерки за ликвидиране и 

контрол на заболяването в огнищата в страната. Мерки за контрол и ограничаване на 

движението на животни на територията на страната и в обл.Монтана.  

 

2. Запознаване на членовете на областната епизоотична комисия с някои промени в 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, отнасящи се до конфискация и 

ликвидиране на еднокопитни животни (коне) с неизвестен произход, оставени 

свободно да се движат и без контрол от стопанин, с което се цели да се засили контрола 

върху здравния статус, идентификацията и движението на животните.  

 

3. Кампания на световната здравна организация за защита на животните (ОIE) „За 

повишаване на контрола върху популацията от бездомни кучета в балканските 

страни” – бъдете отговорен стопанин!   

 

4. Разни. 

 

Присъстващите на заседанието единодушно приеха дневния ред и думата бе 

дадена на д-р Людмил Антов, който премина към т.1 - Болестта Заразен нодуларен 

дерматит по говедата – Огнища и мащаби на разпространение на болестта в Р 

България към днешна дата – мерки за ликвидиране и контрол на заболяването в 

огнищата в страната. Мерки за контрол и ограничаване на движението на животни на 

територията на страната и в обл.Монтана.  

В началото на презентацията бе направена епидемиологична обстановка в 

страната: 

От 12 април 2016 (датата на първото подозрение в област Хасково) от 08 юни, 

2016 в общо 155 огнища / засегнатите стада от Lumpy skin disease (LSD) са били 

открити в България в следните региони: 

 Хасково, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Перник, Смолян, Кърджали, 

Пазарджик, Ловеч и Враца. 

 

 Общият брой на засегнатите стада: 155 

 брой на едрия рогат добитък в засегнатите стада: 2339  

 брой на едрия рогат добитък с клинични признаци (висока температура 40-410C и 

кожни нодули (струпеи не са наблюдавани досега): 210 

На 07 Юни две огнища бяха потвърдени за първи път в Северна България в регионите 

Враца и Ловеч.  
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План за спешна ваксинация през 2016 г. в България за контрол и ликвидиране на LSD 

на територията на страната в съответствие с член 19 от Директива 92/119 / ЕИО 

 

Въз основа на развитието на болестта в България, Гърция и Македония, БАБХ е 

решил да се ваксинират всички възприемчиви животни в България. Всички говеда, 

независимо от техния пол, възраст и гестационен или продуктивна статус трябва да 

бъдат ваксинирани. Изпълнението на плана за ваксинация ще зависи от наличието на 

ваксина, както и процедурите за снабдяване. 

 

Първоначален транш от 150 000 дози LSD ваксина (хомоложни живи 

атенюирани вирусни ваксини срещу LSD (Нийтлинг щам), ‘Lumpy Skin Disease Vaccine 

For Cattle’, беше представено на 27 април 2016 от ваксината на ЕС LSD банка наскоро 

създаден от службите на Европейската комисия. Тази ваксина се прилага по време на 

28 април - 5 май за кръгова ваксинация около (20 km най-малко) огнищата на LSD. 

Отделно от настоящите и евентуалните бъдещи доставки от банката на ваксина ЕС LSD 

е започнала процедура от страна на българските власти да продължат с поръчки от 275 

000дози от LSD ваксини (живи атенюирани вирусни ваксини срещу LSD (тип SIS), 

"Lumpyvax", MSD Animal Health, Intervet, Южна Африка). 

Доставка на 1 750 флакона х 100 дози (175.000 дози) е завършен на 19 май и ваксинация 

се веднага започна. 

Доставката на 5.000 флакона х 20 дози (100,000 дози) е завършена на 1 юни 2016 г. и 

ваксините са били доставени на необхванати от първите два транша територии в Южна 

България. 

Като се има предвид разпространението на болестта и възможността за обхващаща 

ваксинация на цялото поголовие по говедата в страната БАБХ е започнал разговори с 

Onderstepoort Биологични продукти, Южна Африка за възможно предаване на 

допълнителни 350 000 дози ваксини, процедурите, от които са все още продължава. 

 

По т. 2 от дневния ред д-р Антов запозна присъстващите с промените в Закона за 

ветеринарно медицинската дейност, в частта задължения на физически, юридически 

лица и кметове и кметски наместници (конфискация и ликвидиране на животни, при 

констатирани нарушения), като акцентира на чл. 133, който гласи задълженията на 

кметовете и кметските наместници. 

Г-н Петър Стефанов изрази мнението си, като каза, че има много животни, който 

се движат свободно и че не всяко животно може да бъде заловено лесно. 

Като препоръка, д-р Антов допълни,  за да има резултат от приложението на 

посочените текстове от ЗВМД е необходимо, за такива животни, които създават 

проблеми с безконтролното си движение и „свободен” начин на отглеждане и подлежат 

на умъртвяване и отнемане в полза на държавата да се обединят усилията на 

инспекторите от ОДБХ – Монтана и: 

1. Гражданите (предимно потърпевши), собственици на имоти, които са 

засегнати; 

2. Общинската администрация  - чрез разпореждане на кмета за улавяне на 

такива животни – коне, настаняване за кратко време на конкретно място и незабавно 

уведомяване на официалния ветеринарен лекар на общината и директора на ОДБХ (за 

да започне процедурата по чл.чл 139-а, б, в, г, д, е от ЗВМД) 

3. Органите на МВР (РПУ), които трябва да окажат съдействие по 

задържането на животните, изясняване и издирване на собствениците и осигуряване на 

безпрепятствена работа на инспекторите от ОДБХ по умъртвяването на животните и 

изпращането им за утилизация (преработка при висока температура) в Екарисаж; 

 След това думата бе дадена на г-жа Гарванска, която по т. 3 от дневния ред 

представи презентация на Кампания на световната здравна организация за защита на 

http://oblastmontana.org/
mailto:oblastmont@montanabg.org


 

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

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

животните (ОIE) „За повишаване на контрола върху популацията от бездомни 

кучета в балканските страни” – бъдете отговорен стопанин!   

 

 След края на презенацията г-н Ивайло Петров, благодари на присъстващите и в 

заключение изрази мнение, че е необходимо информацията от днешното заседание да 

се разпространи и до кметовете на кметства и повече граждани и месец след това да се 

пристъпи към прилагане на Закона. 

Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което 

дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ   /П/ 
Областен управител на област Монтана 

и Председател на Областната епизоотична комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oblastmontana.org/
mailto:oblastmont@montanabg.org

