
ПРОТОКОЛ 

 

от заседание  

на Областната епизоотична комисия в област Монтана 

 

 

Днес, 28.11.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе 

редовнозаседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана. 

 

В заседанието взеха участие : 

Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 

д-р Людмил Антов – началник отдел „Здравеопазване на животните” Областна дирекция по  

безопасност на храните - Монтана; 

д-р Стела Караджова – ст. инспектор в Областна дирекция по  безопасност на храните - 

Монтана 

Манол Йорданов – мл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана; 

Жанет Попова – главен експерт в Областна дирекция ”Земеделие” – Монтана; 

ст. инсп. Генади Горанов – началник група ППД при ОУ „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - Монтана; 

д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионалната инспекция по опазване и контрол на 

общественото здраве /РИОКОЗ/ – Монтана; 

Диана Иванова – гл. експерт в Регионална инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/  

– Монтана”; 

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; 

инж. Стоян Петров – гл. специалист в Регионална дирекция по горите – гр. Берковица; 

 

Заседанието бе открито от г-жа Нина Петкова, заместник областен управител на област 

Монтана, която запозна присъстващите с дневния ред, по който да бъде проведено, а 

именно: 

 

Епизоотична обстановка към момента в страната и страните членки на Европейския съвет. 

Ваксинация на дивите свине срещу болестта Класическа чума по свинете - Програма за 

изкореняване на вируса на Класическата чума по свинете в България. Мисия на ЕК, номер 

DG SANCO 2012 – 6602 – PAQ от 19.11-23.11.2012г. 

Ваксинация на диви месоядни животни (от въздуха и ръчно залагане) в област Монтана 

срещу Бяс – програма за изкореняване на болестта Бяс. 

Изпълнение на Държавната профилактична програма, Програмите за надзор на болестите 

по животните и националната Мониторингова програма за контрол на остатъци в суровини 

и храни от животински произход за 2012г. в област Монтана. 

 

По т. 1 от дневния ред г-жа Нина Петкова даде думата на д-р Антов, които запозна 

присъстващите с епизоотичната обстановка на територията на Република България, а също 

така на територията на Европейския съюз. Констатирани са  случаи на болестите левкоза, 

Q-треска, скрейпи по дребните преживни животни, американски гнилец по пчелите, антракс 

по говедата и т.н. Д-р Антов уточни, че всичко е наблюдаваем процес. Българската агенция 

по безопасност на храните извършва програми за мониторинг на болестите по животните , 

програми за контрол на остатъците – вземане на кръвни проби на случаен принцип, 



програми за идентификация на животните – има голям напредък в това отношение, всяко 

животно е с индивидуален номер, което е от огромно значение за проследяемостта на 

храните. Като страна членка на ЕС, България също фигурира в доклада на Главна дирекция 

здравеопазване и потребители (DG SANCO). Най-добре развитите информационни системи 

са митниците и движението на животни и хранителни продукти. 

По т. 2 д-р Антов разясни начина на ваксинация на дивите свине срещу болестта 

„Класическа чума по свинете”.  

Класическата чума по свинете (КЧС) е остро заразно заболяване, което предизвиква големи 

икономически загуби. Към него са чувствителни както домашните, така и дивите свине. При 

констатиране на заболяването при дивите свине, същите стават източник на инфекцията, 

както за домашните свине, така и за популацията на източнобалканските свине, които имат 

директен и индиректен контакт с дивите свине. От 2009 г. до момента няма констатиран 

случай на болестта на територията на България. Страната ни все още не може да търгува със 

сурово свинско месо и живи животни със страните членки на ЕС. За това е от особена 

важност да не се появи болестта сред домашните прасета и да падне ограничението за 

търгуване с сурово месо и живи животни. България е с особен статут – да пази границите на 

ЕС. Практиката на ЕС е такава –домашните животни е забранено да се ваксинират, а се 

ваксинират само дивите животни  с жив вирус, който не може да се размножава, а само 

създава имунитет. Вируса е разпознаваем в кръвта на ваксинираното животно.  

По т. 3 от дневния ред д-р Антов запозна членовете на комисията с ваксинацията на диви 

месоядни животни срещу болестта Бяс и програмата за изкореняване на болестта Бяс. По 

данни на Световната здравна организация годишно по света умират около 60 000 души от 

Бяс, особено в страните с по-ниска култура. Болестта след диагностициране не се лекува. 

Ваксинирането на животните става с залагане на примамки, залагани от въздуха и ръчно 

залагани. Ваксинирането се провежда 2 пъти в годината – през месец май и ноември. 

Навлиза се около 20-30 км навътре и в Сърбия. Ефекта от ваксинацията е впечатляващ. 

Вземат се проби от убити животни и по отлагането на тетрациклин се проверява дали 

животното е приемало примамка. Дългосрочната цел на програмата е до края на 2013 г. да е 

изкоренена болестта Бяс на територията на страната. Ваксинация се провежда в 

продължение на 2 години след последния констатиран случай на бяс. 

По т.4 от дневния думата взе д-р Караджова, която разясни в детайли мерките и дейностите 

по изпълнението на Държавната профилактична програма, Програмите за надзор на 

болестите по животните и националната Мониторингова програма за контрол на остатъци в 

суровини и храни от животински произход в област Монтана за 2012 г. д-р Караджова 

сподели и какви лабораторно-диагностични изследвания са правени през 2012 г., къде е 

имало затруднения и т.н. 

С това дневния ред беше изчерпан, г-жа Петкова благодари на всички за вниманието и закри 

заседанието. 

 

Председател:  П 

 / Нина Петкова / 

 

 

Секретар:      П 

 / инж. М. Йорданов / 


