
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областната епизоотична комисия  

  05.03.2020 г. 

 

Днес 05.03.2020 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 Боряна Гарванска – представител на ОД на БАБХ - Монтана 

3. Александър Аврамов – началник на сектор ПИП към ОД на МВР – Монтана 

4. Генади Горанов – представител на РДПБЗН - Монтана 

5. Ива Иванова – представител на РЗИ Монтана; 

6. д-р Христо Митев – председател на Областна колегия на БВС 

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

8. инж. Атанас Златков – зам. директор на РДГ „Берковица“ 

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

10. инж. Александър Александров – представител на СЗДП - Враца  

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

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

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

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

15. инж. Цветан Панагюрски – представител на ТП ДГС „Лом“ 

16. Райка Елкина – представител  на община Вълчедръм 

17. Миглена Велкова – представител на община Лом 

18. Румяна Динчева -  секретар на община Медковец 

19. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци 

20. Петър Димитров – зам. кмет на община Брусарци 

21. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец 

22. Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново 

23. Стоян Ангелов – представител на СЛРД „Сокол“ – Берковица 

24. инж.Иван Иванов – представител на ДП „ПИ“, Клон - Лом 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който 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 от ОДБХ и общините за извършеното до момента 

по отношение на разяснителната кампания за населението във връзка с 

промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

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

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

загробване. Представяне на данни от общинските администрации за 

одобрените към настоящия момент терени за загробване в населените места, 
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както и за подадените от общините нови предложения за местата, които не са 

получили положително становище. 

4. 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. 

5. Разни. 

 

По т. 1 д-р Герго Гергов 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. През периода 21.02-

28.02.2020 г. в Република България са установени 2 първично възникнали случая на 

Африканска чума при  Източнобалканската свиня на територията на областите 

Шумен и Варна и 2 първично възникнали случая на Инфлуенца по птиците при 

патици на територията на община Раковски. 

По т.2 д-р Боряна Гарванска запозна участниците в заседанието с 

извършеното до момента по отношение на текущата разяснителна кампания в 

общините във връзка с извършените промени в Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. Кампанията се осъществява под формата на заседания на Общинските 

епизоотични комисии, където от страна на компетентните органи се разясняват 

основните права и задължения на собствениците и ползвателите на животновъдни 

обекти, а също и на органите на местното самоуправление. Особено внимание се 

обръща върху текстовете от Закона, свързани с привеждането на обектите в режим 

на регистрация и извършването на инвентаризация за брой отглеждани животни във 

всяко едно населено място. 

Отношение по темата за инвентаризацията на животновъдните обекти взе 

Петър Стефанов – зам.кмет на Община Вършец, който се поинтересува дали е 

необходимо кметовете и кметските наместници по места да влизат в обектите за да 

инвентаризират животни  и следва ли в подобни ситуации да обличат защитно 

облекло съгласно изискванията, посочени в ЗВД. 

Румяна Динчева – секретар на Община Медковец сподели, че общинските 

служители срещат големи трудности в случаите, в които се налага да убеждават 

възрастното население, че е необходимо личните стопанства на хората да се 

приведат в съответствие със Закона. Г-жа Динчева също така сподели притеснение 

от факта, че възрастните хора като цяло не могат да се справят с попълването на 

посочените в ЗВД заявления за привеждане на обект в режим на регистрация. 

В отговор на поставените въпроси д-р Герго Гергов информира участващите в 

заседанието, че ще се наложи кметовете по места да положат максимални усилия за 

да убедят хората, че е в тяхна полза да узаконят личните си стопанства, за да могат 

при нужда да разчитат на помощ от държавата и най-вече да получат полагащите се 

прегледи и превантивна грижа за животните от страна на ветеринарномедицинските 

органи. Във връзка с инвентаризацията и за улеснение на хората д-р Гергов 

сподели, че ОДБХ ще подготви образец на декларация, която да се попълва от 

собствениците и ползвателите на животновъдни обекти в процеса по извършване на 

инвентаризация и чиито текст задължително трябва да бъде отразен в общинските 

наредби за обществения ред, като се посочат и съответните срокове за деклариране. 

В рамките на т.3 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 05.03.2020 г. в населените места в областта са 

одобрени, в съответствие с изискванията на Наредба №22/10.02.2006 г., общо 76 

терена както следва: Община Монтана – 16 терена, Община Лом – 9 терена, Община 

Брусарци – 8 терена, Община Берковица – 16 терена, Община Бойчиновци - 10 
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терена, Община Якимово – 5 терена, Община Медковец – 2 терена, община 

Вълчедръм – 7 терена, Община Вършец – 2 терена и Община Чипровци – 1 терен. 

Инж. Атанас Златков от Регионалната дирекция по горите в Берковица 

запозна, в рамките на т.4, състава на комисията с информация по отношение на 

отстрела и дейностите в ловностопанските райони след приключването на активния 

сезон за групов лов. Съгласно представените от Атанас Златков данни през периода 

17.02. - 02.03.2020 г. на територията на областта са издадени 33 бр. разрешителни 

за индивидуален лов, като са отстреляни 3 бр. животни. 

В рамките на точка „Разни“ 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, 05.03.2020 г. 

http://montana.government.bg/
http://montana.government.bg/
mailto:montana@montana.government.bg

