
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  21.01.2020 г. 

 

Днес 21.01.2020 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 Христо Митев – представител на ОК на БВС – Монтана 

3. Валери Валеров – представител  на 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. инж. Георги Генев – директор на ТП ДГС „Лом“ 

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

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

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

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

13. инж. Александър Александров – представител на СЗДП 

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

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. Ирена Иванова – представител 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 

23. Александър Георгиев - представител на СЛРД „Огоста“ – Монтана 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който използва 

случая да приветства присъстващите на първото за 2020 г. заседание на комисията и 

да представи в резюме полученото от МЗХГ писмо по отношение на графика за 

провеждане на Областни епизоотични комисии с оглед на усложнената обстановка в 

страната след установените в промишлени свиневъдни ферми в област Варна огнища 

на заболяването Африканска чума по свинете. В съответствие с получения от 

министерството график заседания следва да се провеждат минимум два пъти 

месечно, съответно в началото на първа и трета седмица. Росен Белчев представи 

основните акценти в дневния ред, както следва: 

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

Европа. 

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

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

3. 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. 

4. 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. Д-р Антов запозна 

участниците в заседанието с подробности около установените огнища на АЧС в двете 

свинеферми на „Бони Холдинг“ в Брестак и Никола Козлево, а също и с мерките, 

обсъдени в рамките на заседание на Централния епизоотичен съвет, за 

противодействие на заболяването през 2020 г. Людмил Антов поясни, че като цяло 

мерките на национално ниво срещу АЧС са отчетени като добри и за в бъдеще 

предстои формулиране на общи мерки по проблема от страна на държавите-членки 

на ЕС. Необходимо е и през настоящата година да продължат координираните 

съвместни действия между отделните институции, във връзка с което Людмил Антов 

информира аудиторията, че, считано от 17.01.2020 г., е в сила променената Наредба 

№44/20.04.2006 г. Д-р Антов призова общините да се запознаят в детайли с 

промените в наредбата, посредством които се въвеждат допълнителни изисквания, 

касаещи привеждането на животновъдните обекти в режим на регистрация. 

В рамките на т.2 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 21.01.2020 г. в населените места в областта са 

одобрени, в съответствие с изискванията на Наредба №22/10.02.2006 г., общо 69 

терена както следва: Община Монтана – 14 терена, Община Лом – 10 терена, 

Община Брусарци – 8 терена, Община Берковица – 7 терена, Община Бойчиновци - 

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

Община Медковец – 2 терена, община Вълчедръм – 7 терена, Община Вършец – 1 

терен и Община Чипровци – 1 терен. 

Присъстващите общински представители споделиха, че в цялостния ход на 

съгласувателните процедури срещат най-големи затруднения по отношение на 

изискванията на Закона за водите и получаването на положително становище от 

БДДР – Плевен, като често се налага отхвърлени от дирекцията терени да бъдат 

преразглеждани и да се търсят алтернативи. 

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

Берковица запозна, в рамките на т.3, 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 от началото на активния ловен сезон до 

настоящия момент са отстреляни общо 790 диви свине на територията на 

Държавните горски стопанства в обхвата на РДГ – Берковица. Иван Николов поясни, 

че, посредством Заповед на Министъра на земеделието, горите и храните, № РД-48-

3/06.01.2020 г. са изменени Заповеди на МЗХГ № РД-48-61/01.10.2019 г. и РД-48-

71/18.11.2019 г., регламентиращи достъпа и допустимите дейности в инфектираните 

от АЧС зони в горските територии, като голяма част от действащите до момента 

забрани са отменени и са въведени указания за спазване на минимални мерки за 

биосигурност. 
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В рамките на т.4 думата поиска Стоян Ангелов – представител на СЛРД 

„Сокол“ – Берковица, който изрази своите опасения от нарастващите популации от 

чакали и вълци, които представляват непосредствен риск за разпространение на 

вируса на Африканската чума предвид факта, че се хранят с трупове на умрели 

животни и същевременно са изключително издръжливи и изминават големи 

разстояния. В допълнение Стоян Ангелов сподели, че счита за необходимо 

служителите на „В и К“ да извършват регулярни проверки във водохващанията за 

евентуално наличие на животински трупове. 

 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, 21.01.2020 г. 
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