
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  27.08.2020 г. 

 

Днес 27.08.2020 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 

 

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

2. Генади Горанов – представител на РДПБЗН - Монтана 

3. Ива Иванова – представител на РЗИ Монтана; 

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

5. д-р Христо Митев – представител на ОК на БВС – Монтана 

6. Димитър Димитров – представител на ОД на МВР – Монтана 

7. Валери Първанов – представител на РИОСВ - Монтана 

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

9. инж. Иван Петков – директор на ТП ДГС Монтана 

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

11. инж. Георги Раев - представител на ТП ДГС Брусарци 

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

13. инж. Димитрина Иванова – представител на ТП ДГС „Говежда“ 

14. Ангел Ангелов – представител на ЛРС „Свидня“ 

15. Райка Елкина – представител  на община Вълчедръм 

16. Миглена Велкова – представител на община Лом 

17. Румяна Динчева -  секретар на община Медковец 

18. Венета Бранкова – представител на община Якимово 

19. Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи 

основните акценти в дневния ред, както следва: 

1. Програма за контрол и надзор на COVID-19 при домашни любимци и норки, 

отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2020 – 2021 г. 

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

3. Регистрация на личните стопанства за отглеждане на свине – статистика на 

регистрираните обекти до момента по общини. 

4. Разни. 

 

В рамките на т.1 от дневния ред д-р Людмил Антов от Областната дирекция по 

безопасност на храните в Монтана запозна присъстващите с информация относно 

разработена от БАБХ Програма за надзор на разпространението на COVID – 19 при 

домашни любимци и норки, отглеждани за ценни кожи през периода 2020-2021 г. 

Конкретният повод за разработване на програмата са случаи на коронавирусна 

инфекция, установени при норки в Канада, което е провокирало необходимостта от 

осъществяване на контрол върху разпространението на заболяването посредством 

наблюдение и изпращане на проби. На територията на България са налице две 
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ферми за отглеждане на норки, разположени съответно в общините Стара Загора и 

Ямбол. 

В т.2 от дневния ред присъстващите се запознаха с актуалната епизоотична 

обстановка в страната и областта по отношение на заболяването Африканска чума 

по свинете (АЧС), като от представените от ОДБХ и Регионалната дирекция по 

горите в Берковица данни стана ясно, че за периода 01.01.2020 г. - 25.08.2020 г. за 

изследване в НДНИВМИ – София са изпратени общо 414 броя проби от диви свине, 

като 51 броя от изпратените са дали положителен резултат за АЧС. Положителните 

проби са съответно на територията на общините Чипровци – 2 броя., Берковица – 4 

броя. и Георги Дамяново – 45 броя. В периода след 01.03.2020 г. до 25.08.2020 г. са 

изпратени за изследване общо 85 проби от отстреляни при индивидуален лов и 

намерени мъртви диви свине, като 36 броя от тях са дали положителен резултат. 

Всички положителни проби са от територията на община Георги Дамяново. 

От началото на 2020 г. до настоящия момент положителни случаи на 

Африканска чума при домашни свине в 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 27.08.2020 г., на 

територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 81 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 – 18 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.  

На територията на община Георги Дамяново за момента няма одобрени терени 

за загробване предвид факта, че предложените от общината 4 терена бяха 

впоследствие изтеглени от процедурата поради несъответствие с изискванията от 

гледна точка на статута на съответните площи. За определянето на нови терени 

общината ще потърси за съдействие Басейнова дирекция „Дунавски район“ – 

Плевен, чиято база от данни по отношение на вододайните зони и подпочвените 

води би улеснила подаването на подходящи предложения за местонахождението на 

трупните ями. 

В рамките на т.3 д-р Антов информира участниците в заседанието, че 

Областната дирекция по безопасност на храните продължава да работи  в 

партньорство с общините по отношение на необходимостта от привеждане на 

животновъдните обекти в режим на регистрация. До момента на територията на 

областта са подадени общо 752 заявления за регистрация, а броят на 

регистрираните обекти е 701. Людмил Антов обърна внимание върху факта, че 

регистрацията на животновъдни обекти в областта върви нормално и с добри 

темпове на фона на ситуацията в други области. 

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, 27.08.2020 г. 
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