
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                                от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  01.03.2022 г. 

 

Днес 01.03.2022 г. беше проведено просъствено заседание на Областната 

епизоотична комисия. 

Заседанието се проведе в зала №1 на Областна администрация - Монтана  и в 

него взеха участие както следва: 

      Ванина Вецина – Областен управител на област Монтана 

 

1.  д-р Герго Гергов – директор 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.  инж. Радостина Михайлова – представител на ОПУ – Монтана 

5.  инж. Ростислав Василев – представител на ИАРА 

6.  Елена Тодорова – представител на РЗИ - Монтана 

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

8.  Валери Първанов – представител на РИОСВ – Монтана 

9.  инж. Иван Николов – представител на РДГ – Берковица 

10.  инж. Георги Генев – представител на ТП ДГС – Лом 

11.  Викторио Илиев – представител на СЗДП ТП ДГС Берковица 

12.  инж. Красимир Вълков – директор ТП ДГС – Чипровци 

13.  инж. Милко Благоев – директор ТП ДГС – Говежда 

14.  инж. Александър Александров – директор ТП ДГС - Монтана  

15.  Стоян Петров – представител на ЛС – Свидня 

16.  Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм 

17.  Надежда Нончева – представител на община Монтана 

18.  Румяна Динчева – секретар на община Медковец 

19.  Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново 

20.  Спас Зарчев – представител на община Вършец 

21.  Ирена Огнянова – представител на община Брусарци 

22.  Венета Вранкова – представител на община Якимово 

23.  Мартин Георгиев – представител община Берковица 

 

 

Заседанието откри Областният управител инж. Ванина Вецина, която запозна 

присъстващите с основните акценти в дневния ред, както следва: 

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

чужбина. 

2. Набелязване на мерки за изпълнение на Плана за действие в България по 

отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с 

Африканска чума по свинете, утвърден със заповед №РД11-533/17.03.2022г. на 

Изпълнителния директор на БАБХ. 

3. Разни.  

Областният управител на област Монтана инж. Ванина Вецина даде думата на 

д-р Гергов – директор на ДБХ Монтана. 
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По т. 1 от дневния ред, д-р Герго Гергов запозна присъстващите с 

епизоотичната обстановка в България, съседни страни и страни от ЕС. Представени 

бяха данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено 

опасни болести по животните (ADIS) за периода 04.02.-11.02.2022 г. и  11.02.-

18.02.2022г. Регистрирани са случаи на Африканска чума по дивите свине в 

България, Германия, Естония, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Молдова, Полша, 

Румъния, и Словакия. Най висок е броя в Полша- 91 бр. и Германия – 85 броя. В 

България техния брой е 20. Африканска чума по домашните свине е регистрирана в 

Румъния – 15 огнища. В България е регистрирано едно огнище по домашни свине в 

землището на с. Кавракирово, община Петрич, обл. Благоевград. Със заповед № РД 

11-129/31.01.2022 г. са предприети необходимите мерки за ликвидиране на 

огнището.  

По  т. 2 от дневния ред, д-р Герго Гергов запозна присъстващите с мерки за 

изпълнение на Плана за действие в България за периода 2022-2024 г. по отношение 

на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканска чума 

по свинете, утвърден със заповед №РД11-553/17.03.2022г. на Изпълнителния 

директор на БАБХ. Съгласно плана бяха набелязани следните стъпки: 

I.  Регистрация на свиневъден обект.  

Присъстващите бяха запознати с реда на регистрация на свиневъдни обекти 

за лични нужди по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.  

1. Подаване на заявление чрез кметовете на населени места. 

2. Заповед за  назначаване на комисия за извършване на проверка. 

3. Проверка на място. 

4. Издаване на Удостоверение; 

II. Населване на свиневъдните обекти: 

Д-р Гергов информира присъстващите, че свиневъдните  обекти за лични 

нужди могат да се населват само със закупени свине от регистрирани промишлени и 

фамилни ферми, след извършено лабораторнодиагностично изследване, което важи 

7 дни след получаване на отрицателен резултат. Закупените животни трябва да са 

идентифицирани и да притежават ветеринарномедицинско свидетелство /ВМС/.  

III. Инвентаризация по отношение наличие на свине за лични в населените 

места – три пъти годишно, два пъти от администрацията на местното управление и 

един път съвместно администрацията на местното управление и официален лекар на 

ОДБХ Монтана. Доктор Гергов предложи първата инвентаризация, извършваща се от 

администрацията на местното управление съвместно с официален лекар да започне 

от началото на м. март и да приключи до 31 март. Втората да бъде до 30 юни, а 

третата  - до 30 септември. След извършване на инвентаризацията да се изготви  

констативен протокол, в който се описват посетените дворове с налични свине. За 

отчитане на резултатите от инвентаризациите констативните протоколи да бъдат 

изпращани в Областна администрация Монтана, за анализ на последващи заседания. 

При констатиране на свине без идентификация и без ВМС, т. е с неясен произход и 

съответно неясен здравен статус, се вземат проби за изследване, които се заплащат 

от собственика. При отрицателен резултат на пробите, обектът се регистрира, а 

животните се идентифицират. Ако броя на свинете надвишава разрешения за лично 

стопанство / три броя/, на стопанина се връчва предписание за предприемане на 

действия за намаляването им и достигане на разрешения брой свине за лично 

стопанство в съответствие със законодателството. 

IV. Клинични прегледи и проверки на биосигурността на – да се извършва от 

регистрираните ветеринарни лекари - четири пъти годишно -  до 31 март, до 30 юни, 

до 30 септември и до 15 декември, като предоставят резултатите и констатациите от 

прегледите и проверките на началника на отдел ЗЖ. 
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V. Д-р Гергов информира че официалните ветеринарни лекари от отдел 

Здравеопазване на животните ще извършват клинични прегледи веднъж годишно, 

въз основа на оценка на риска. В случай на съмнение за заболяване ще организират 

вземането и изпращането на проби за лабораторно изследване.  

VI. Проверки за нерегламентирано придвижване на свине и продукти от 

животински произход – да бъдат извършвани от служители на ОД на МВР Монтана, 

след като им бъдат предоставени телефони за връзка с официалните ветеринарни 

лекари и образците на документи придружаващите живи животни и суровини и 

продукти от животински произход. При съмнение за нередност служителите на ОД на 

МВР да уведомяват по телефона официалните ветеринарни лекари, които следва да 

предприемат действия съгласно законодателството. Срок за изпълнение – начало на 

проверките 7 март и ще се извършват при всяка рутинна проверка от пътна полиция. 

VII. Проверки на импровизираните пазари на животни на територията на 

област Монтана от официалните ветеринарни лекари съвместно със служители на ОД 

на МВР. Срок на изпълнение – до десето число на всеки месец. За резултатите от 

извършените проверки да бъде подготвяна писмена информация да началник отдел 

ЗЖ към ОДБХ Монтана. 

VIII. Извършване на месечни проверки от официалните ветеринарни лекари 

за провеждане по интернет на нелегална търговия със свине /онлайн надзор по 

интернет, социални мрежи и групи/. За резултатите от проверките – изготвяне на 

писмена информация до началник отдел ЗЖ към ОДБХ Монтана. 

IX. Д-р Герго Гергов даде думата на д-р Боряна Гарванска, която запозна 

присъстващите с регистъра на фамилните ферми в област Монтана и броя на 

регистрираните лични стопанства по реда на чл. 137 от ЗВД по общини. За 

допълнителна информация им бе предоставен и линк от сайта на БАБХ за 

регистрираните обекти в страната, както и образците на заявления за регистрация 

на животновъдни обекти. Д-р Гарванска раздаде информационни материали за 

заболяването АЧС и брошури с изискванията за биосигурност в лични стопанства, 

отглеждащи свине. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАНИНА ДИМИТРОВА ВЕЦИНА 

Областен управител на област Монтана 

/П/ 

 

 

 

 

 

Изготвил:     

             Илиян Цветков - старши експерт в дирекция АКРРДС, 02.03.2022 г. 

            /П/ 
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