
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Областен управител на област Монтана  

 

П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 31.10.2017 г., в Областна администрация Монтана се проведе извънредно 

заседание на Областна епизоотична комисия. В заседанието взеха участие: 

1. Инж. Цветко Цветков – зам. областен управител, ОА – Монтана; 

2. Нина Петкова – зам. областен управител, ОА – Монтана; 

3. Инж. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС, ОА – Монтана; 

4. Биляна Борисова – ст. експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Монтана; 

5. Жанет Попова – гл. експерт ОДЗ – Монтана; 

6. Д-р Боряна Гарванска – гл. инспектор ЗЖ, ХО – ОД „БАБХ”– Монтана; 

7. Д-р Стела Караджова – гл. инспектор ЗЖ, ХО – ОД „БАБХ” – Монтана; 

8. Гл. инсп. Генади Горанов – началник на сектор ЦПК към РД „ ПБЗН” - Монтана 

9. Д-р Мария Каменова – зам. директор РЗИ – Монтана; 

10. Валери Първанов – гл. експерт РИОСВ – Монтана; 

11. Мариян Божинов – началник СПИП, ОД на МВР - Монтана; 

12. Илиян Кънчев – началник ЗЖУ – Монтана; 

13. Стоян Петров – гл. експерт РДГ – Берковица; 

14. Александър Георгиев - СЛРД „Огоста” – Монтана; 

15. Ростислав Василев – гл. инспектор ИАРА – Монтана; 

16. Валери Спасов – специалист ИАРА – Монтана; 

17. Представители на общините Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Лом, Медковец и 

Монтана. 

Заседанието откри г-н Цветко Цветков – заместник областен управител на област 

Монтана и председател на Областна епизоотична комисия, който приветства 

присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред, както следва: 

 

1. Запознаване на членовете на комисията със Заповед № РД 11-2167/25.10.2017 г. 

на Изпълнителния директор на БАБХ с епизоотичната обстановка в страната и на 

Европейския континент; 

Докладва: д-р Боряна Гарванска 



2. Информация относно констатиран и обявен случай на Инфлуенца по птиците в 

област Добрич и област Хасково; 

Докладва: д-р Боряна Гарванска 

3. Обсъждане на предложение за заповед на областния управител на област 

Монтана във връзка с налагане на мерки за ограничаване на разпространението на 

болестта на територията на област Монтана. 

Докладват: д-р Боряна Гарванска и д-р Стела Караджова 

Към дневния ред бе добавена допълнителна точка: 

 

4. Запознаване на членовете на Комисията с епизоотичната обстановка в страната и 

на Европейския континент по отношение на Африканска чума по свинете. 

Докладва: д-р Стела Караджова 

 

Заседанието продължи д-р Гарванска с запознаване на членовете със Заповед № РД 

11-2167/25.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ с епизоотичната обстановка в 

страната и на Европейския континент, а след това д-р Гарванска представи информация 

относно Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои 

особено опасни болести по животните (от системата ADNS) за периода 16.10 – 20.10.2017 

г. и 20.10 – 27.10.2017 г. както на територията на Европейския континент, така и за 

ситуацията на територията на Република България. Това са болестите: 

- Инфлуенца при домашните птици – първи засегнат регион е Добрич, а второто 

огнище е на територията на Хасково; 

- Нюкясълска болест – засегнат район Кърджали. 

 

След представяне на Заповедта и Анализа от д-р Гарванска, г-н Цветков взе думата 

и продължи по дневния със следващата точка „Обсъждане на предложение за заповед на 

областния управител на област Монтана във връзка с налагане на мерки за ограничаване 

на разпространението на болестта на територията на област Монтана”. Г-н Цветков 

прикани членовете към гласуване и Заповедта бе приета с единодушно мнозинство. Така 

приетото предложение за издаване на заповед от областния управител на област Монтана 

ще бъде изпратена на кметовете на общини от областта и органите на полицията. 

 

Думата бе дадена на д-р Караджова за запознаване на комисията с последната точка 

от дневния ред, а именно „Запознаване на членовете на Комисията с епизоотичната 

обстановка в страната и на Европейския континент по отношение на Африканска чума по 

свинете”. 

 

С последната точка от дневния ред, заседанието бе закрито от г-н Цветков, който 

благодари на членовете за взетото участие. 

 



 

Инж. Цветко Цветков      /П/         
Заместник областен управител 

и председател на Областна епизоотична комисия 

 

 

 
Изготвил: Биляна Борисова - старши експерт, дирекция АКРРДС      /П/ 
 

 

 


