
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  24.06.2020 г. 

 

Днес 24.06.2020 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 

Десислава Димитрова – Зам. областен управител на област Монтана 

инж. Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана 

 

1. д-р Герго Гергов – представител на ОД на БАБХ – Монтана 

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

3. Генади Горанов – представител на РДПБЗН - Монтана 

4. Ива Иванова – представител на РЗИ Монтана; 

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

6. Инж. Ростислав Василев – началник на сектор РК – Монтана към ИАРА 

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

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

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

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

11. инж. Алекси Тодоров – представител на ТП ДГС „Берковица“ 

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

13. Надежда Нончева – представител на община Монтана 

14. Райка Елкина – представител  на община Вълчедръм 

15. Миглена Велкова – представител на община Лом 

16. Румяна Динчева -  секретар на община Медковец 

17. Венета Бранкова – представител на община Якимово 

18. Ирена Иванова – представител на община Брусарци 

19. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец 

20. Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи 

основните акценти в дневния ред, както следва: 

1. Ку-треска – начини на предаване и превенция. 

2. Изпълнение на програмата за надзор на заболяването „Бяс“ – пробовземане 

от лисици за отчитане на резултата от извършената орална ваксинация на 

лисиците. 

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

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

регистрираните до момента обекти по общини. 

5. Разни. 

 

По т. 1 д-р Герго Гергов представи накратко начините за предаване и 

разпространение на заболяването „Ку-треска“, което по своята същност 

представлява зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи бяха установени 

при ветеринарни лекари в отделни точки на страната в това число Ямбол, София и 
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др. Заболяването не е бактерия или вирус и се предава трансмисионно посредством 

ухапване от кърлежи, което го прави до голяма степен сезонно заболяване, 

активизиращо се през пролетно-летния период. Боледуват основно домашни 

животни – овце, кози, говеда, но и хора, като клиничната картина е без ясно 

изразена симптоматика. Лечението се осъществява посредством  прилагане на 

широкоспектърен антибиотик и междувременно се забранява употребата на сурово 

мляко. Д-р Гергов изрично подчерта, че случаи на „Ку-треска“ на територията на 

област Монтана не са установени. 

В рамките на  т.2 д-р Людмил Антов запозна участниците в заседанието с 

основните изисквания при изпълнението на програмата за орална ваксинация на 

лисиците като средство за превенция на заболяването „Бяс“. Програмата се 

осъществява чрез хвърляне на захранки от въздуха, а ваксинирането на област 

Монтана се извършва вече 11 години, като основно се обработва територията по 

поречието на река Дунав. Бясът е най-старото известно заболяване, причиняващо 

смъртта на около 8 000 души годишно в световен мащаб. По отношение на 

ваксинацията при лисиците се осъществява активен контрол за ефективността от 

прилагането на ваксината посредством изследване на проби за наличие на имунитет 

при отстреляни или намерени мъртви лисици и чакали, като паралелно с това се 

следи и за наличие или отсъствие на вирус в мозъчната тъкан на животното. В хода 

на кампанията се отчита дали ваксината е заложена правилно и съответно откъде и 

как е взета пробата. 

Райка Елкина – представител на община Вълчедръм поиска думата в хода на 

обсъжданията по т.2 за да се поинтересува доколко нахлуващите в лични стопанства 

лисици са опасни от гледна точка на разпространението на болестта. Г-жа Елкина 

информира присъстващите, че хората в община Вълчедръм са изключително 

притеснени от нарасналата популация и зачестилите напоследък нападения от 

лисици върху домашни птици в личните дворове. 

В отговор на поставения въпрос д-р Гергов подчерта, че нападението е част 

от ловните инстинкти на лисицата и че нападащите лисици не са непременно 

носители на Бяс, а самият факт, че популацията в последно време нараства 

значително е доказателство за ефективността от прилагането на ваксина. 

По т. 3 от дневния ред д-р Герго Гергов представи на вниманието на 

аудиторията актуална информация за епизоотичната обстановка в страната и 

чужбина, свързана със заболяването Африканска чума по свинете. Директорът на 

ОДБХ – Монтана представи данни от информационната система ADNS за 

разпространението на заболяването и установените огнища при домашни и диви 

свине на територията на ЕС, в това число Полша, Румъния, Унгария и др. Що се 

отнася до област Монтана констатираните в последно време случаи на АЧС са при 

диви свине и са общо 30 като в Община Георги Дамяново са установени 23 случая, в 

Община Берковица – 4, в Община Чипровци – 2, в Община Монтана – 1. Очакват се 

резултатите от изпратени проби от 4 трупа на диви свине, намерени в землището на 

с. Дива Слатина, Община Георги Дамяново. 

В хода на обсъжданията по т. 3 и въз основа на информацията, представена 

от присъстващите на заседанието общини, както и от обобщената таблична 

информация, подготвена от РИОСВ - Монтана стана ясно, че към 24.06.2020 г. в 

населените места в областта са одобрени, в съответствие с изискванията на Наредба 

№22/10.02.2006 г., общо 81 терена за загробване на трупове на животни и 

странични животински продукти както следва: Община Монтана – 18 терена, 

Община Лом – 10 терена, Община Брусарци – 8 терена, Община Берковица – 18 

терена, Община Бойчиновци - 10 терена, Община Якимово – 5 терена, Община 

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

Община Чипровци – 1 терен. 

В рамките на т. 4 д-р Гергов и д-р Антов отново обърнаха внимание на 

общините върху необходимостта местната власт и по-конкретно кметовете на 

отделните населени места да оказват активно съдействие на ветеринарно-

медицинските органи по отношение на привеждането на личните стопанства в режим 

на регистрация. От съществено значение в конкретния случай е да се разяснят на 

стопаните на максимално разбираем език ползите от регистрация на стопанството, 

включващи не само елиминирането на риска от плащане на глоби, но и регулярни 

проверки от ветеринарен лекар, както и включване на животните в обекта в 
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календара за задължителни имунизации срещу редица заболявания. Д-р Гергов 

обърна внимание, че при извършване на проверка в нерегистриран обект ОДБХ няма 

да пристъпва директно към налагането на санкции, а ще даде възможност на 

стопанина напълно безплатно да подаде на място заявление за привеждане в режим 

на регистрация.  

Към настоящия момент на територията на област Монтана са регистрирани 

общо 553 лични стопанства, а в 480 се отглеждат свине. 

По точка 5 от дневния ред „Разни“ думата поиска Зам. кметът на община 

Вършец Петър Стефанов, който изрази притеснението си от проблема, свързан със 

безстопанствените кучета, които в немалко случаи нападат и граждани в населените 

места, а действащото понастоящем законодателство не позволява предприемането 

на по-драстични мерки за овладяване на проблема.  

Областният управител Росен Белчев взе отношение по темата, като поясни, че 

проблемът е общовалиден и е редно да бъде включен в дневния ред на следващото 

заседание на епизоотичната комисия, за да може съществуващата нормативна 

уредба да бъде представена и разгледана по-обстойно, а комисията да излезе с 

единно становище и предложение за законодателна промяна. 

Други коментари или забележки по точките от дневния ред от страна на 

присъстващите на постъпиха, предвид което той бе изчерпан, а заседанието – 

закрито. 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 

/П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:    /П/  

             Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС, 24.06.2020 г. 
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