
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  04.02.2020 г. 

 

Днес 04.02.2020 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 Людмил Антов – представител на ОД на БАБХ – Монтана 

2. д-р Боряна Гарванска – представител на ОД на БАБХ - Монтана 

3. Александър Аврамов – началник на сектор ПИП към ОД на МВР – Монтана 

4. Генади Горанов – представител на РДПБЗН - Монтана 

5. Ива Иванова – представител на РЗИ Монтана; 

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

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

8. Ростислав Василев – началник на сектор „Рибарство и Контрол“ - Монтана  

9. инж. Борислав Стефанов – представител на ТП ДГС „Лом“ 

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

11. инж. Милко Благоев - директор на ТП ДГС „Говежда“ 

12. инж. Иван Петков - директор на ТП ДГС „Монтана“ 

13. инж. Надя Кунева – представител на ТП ДГС „Берковица“ 

14. инж. Александър Александров – представител на СЗДП 

15. Райка Елкина – представител  на община Вълчедръм 

16. Миглена Велкова – представител на община Лом 

17. Надежда Нончева – представител на община Монтана 

18. Румяна Динчева -  секретар на община Медковец 

19. Петър Димитров – зам. кмет на община Брусарци 

20. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци 

21. Венета Бранкова – представител на община Якимово 

22. Стоян Ангелов – представител на СЛРД „Сокол“ – Берковица 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи 

основните акценти в дневния ред, както следва: 

1. Актуална епизоотична обстановка – нови огнища на АЧС в страната и в 

Европа. 

2. Запознаване с одобрения от Министерски съвет План за контрол и 

предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете през 2020 г., както и с промените в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 

г. 

3. Представяне на информация за хода на процедурите по съгласуване от РИОСВ 

и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на заявените от общините терени за 

загробване. Представяне на данни от общинските администрации за 

одобрените към настоящия момент терени за загробване в населените места, 

както и за подадените от общините нови предложения за местата, които не са 

получили положително становище. 
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4. Изпълнение на мерките за намаляване на популацията на диви свине, 

предвидени в Стратегията на ИАГ и издадените заповеди на Министъра на 

земеделието, горите и храните. Информация от РДГ – Берковица във връзка с 

план за отстрел на диви свине и прогноза на базата на предварителните 

разчети по дружини за ловен сезон 2019-2020 г. 

5. Разни. 

 

По т. 1 д-р Людмил Антов представи накратко епизоотичната обстановка в 

страната и ЕС, в това число и броя на новоразкритите първични и вторични огнища 

на заболяването при домашни и диви свине. Той цитира данни от Информационната 

система ADNS по отношение на разпространението на вируса в Европа и по-

конкретно Румъния, Литва, Латвия, Естония, Полша и др. През периода 24-

31.01.2020 г. в Република България са установени 15 първично възникнали случая 

на Африканска чума при диви свине. Що се касае до територията на област Монтана 

случаите при диви свине са общо 14, считано от началото на 2020 г. до момента.  

Във връзка с констатираните в началото на годината огнища на заболяването при 

домашни свине в два от големите комплекси на  „Бони Холдинг“ в Брестак и Никола 

Козлево д-р Антов поясни, че дейностите по неутрализиране на огнищата вече 

приключват и към настоящия момент се извършва дезинфекция.  

По т.2 Людмил Антов запозна аудиторията с основните аспекти на одобрения 

с Решение на Министерски съвет №43/24.01.2020 г. План за контрол и 

предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете през 2020 г. и извършените промени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г., 

имащи пряко отношение към режима на регистрация и контрола в животновъдните 

обекти. Съгласно данните на ОДБХ – Монтана към 31.01.2020 г. на територията на 

областта функционират осем свиневъдни ферми тип „А“ с общ брой налични в 

обектите животни – 441 и една индустриална свиневъдна ферма, в която са налични 

318 животни. 

 Д-р Антов призова общините да се запознаят в детайли с плана за 2020 г. и 

променената Наредба №44, предвид факта, че едно от основните задължения на 

местната власт ще бъде да приведе общинските наредби за обществения ред в 

съответствие с новите изисквания. Людмил Антов обърна специално внимание върху 

съдържанието на изменения чл.4а от наредбата, където е посочено в конкретика 

какви и колко точно животни могат да бъдат отглеждани в стопанствата от типа 

„заден двор“. 

В рамките на т.3 Областният управител даде думата на присъстващите на 

заседанието представители на общините за запознаване с актуална информация 

относно хода на процедурите по съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ на заявените общински терени за загробване. 

Въз основа на информацията, представена от присъстващите на заседанието 

общини, както и от обобщената таблична информация, подготвена от РИОСВ - 

Монтана стана ясно, че към 04.02.2020 г. в населените места в областта са 

одобрени, в съответствие с изискванията на Наредба №22/10.02.2006 г., общо 77 

терена както следва: Община Монтана – 15 терена, Община Лом – 10 терена, 

Община Брусарци – 8 терена, Община Берковица – 13 терена, Община Бойчиновци - 

10 терена, Община Якимово – 5 терена, Община Георги Дамяново – 4 терена, 

Община Медковец – 2 терена, община Вълчедръм – 7 терена, Община Вършец – 2 

терена и Община Чипровци – 1 терен. 

Инж. Иван Николов - представител на Регионалната дирекция по горите в 

Берковица запозна, в рамките на т.4, състава на комисията с информация за 

предприетите в ловностопанските райони действия за намаляване на популацията на 

диви свине като средство за предотвратяване на разпространението на АЧС. Инж. 

Николов информира аудиторията, че към 04.02.2020 г. в горските стопанства, 

намиращи се в обхвата на РДГ – Берковица са отстреляни общо 1023 диви свине, 

считано от началото на активния ловен сезон. Иван Николов поясни, че ще 

предостави подробни данни за извършеното в горските територии след 15 февруари 

2020 г., когато приключва активния сезон, но обърна внимание върху факта, че 

представители на немалка част от ловните дружини вече заявяват намерение да 

прекратят ловуването, за да съхранят заплодените диви свине-майки. 
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В рамките на точка „Разни“ Росен Белчев прикани присъстващите за 

допълнителни въпроси и коментари, но от тяхна страна такива не постъпиха, 

предвид което дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито. 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 

/П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/     

             Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС, 04.02.2020 г. 
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